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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Viseu
Prefeitura Municipal de Viseu

Registro de Preços Eletrônico - P.E 014/2021

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

17/04/2021 15:49 19/04/2021 07:00 29/04/2021 18:00 04/05/2021 08:59 04/05/2021 09:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

28/04/2021 - 09:26 Esclarecimento -

Referente ao item 01 (bolsa) quais são as medidas (AXLXP)? E se tem divisória?

Qual seria o prazo de entrega, pois no edital não consta?

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

0001 CONFECCAO DE BOLSA CONFECCIONADA EM
LONA -MODELO FUNASA PARA AGENTES DE
SAUDE E FISCAIS MUNICIPAIS.

57,25 50,000 - UN Aceito

0002 CONFECCAO DE BOLSA TECIDO DE
ALGODAO,BOLSA CONFECCIONADA EM
TECIDO DE
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

52,75 100,000 - UN Aceito

0003 CONFECCAO DE BOLSA TIPO SACOLA
TECTEL,BOLSA TIPO SACOLA,
CONFECCIONADA EM MATERIAL TACTEL,
COSTURADA COM ALCAS DOS DOIS LADOS,
DIMENSOES:60X30 CM. CORES E TAMANHOS
A ESCOLHER.

30,00 90,000 - UN Aceito

0004 BONE BORDADO COM A LOGO DO SAMU,
CONFECCIONADO EM TECIDO NA COR AZUL
MARINHO.

40,50 20,000 - UN Aceito

0005 CONFECCAO DE BONEBRIM C/ ESTAMPA
POLICROMIA,BONE EM BRIM NA
CONFECCIONADO COM ESTAMPA EM
POLICROMIA E FECHO EM FIVELA METALICA.

33,00 270,000 - UN Aceito

0006 BONE EM BRIM 42,75 340,000 - UN Aceito

0007 CALCA MASCULINA DA BANDA MACIA - EM
TECIDO OXFORD

87,00 90,000 - UN Aceito

0008 CAMISA EM TECIDO MASCULINA DA BANDA
MARCIAL

89,00 90,000 - UN Aceito

0009 SAIA EM TECIDO FEMININA DA BANDA MACIAL
- EM TECIDO OXFORD

59,75 90,000 - UN Aceito

0010 CAMISA EM TECIDO FEMININA DA BANDA
MARCIAL

76,75 90,000 - UN Aceito

0011 CONFECCAO DE CALCA EM BRIM PESADO
100, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E UM
TRASEIRO, ELASTICO TOTAL DA CINTURA,
CORDAO DE AJUSTE E FAIXA REFLETIVA.
TAM. 38,42,46 E 48

91,25 180,000 - UN Aceito

0012 CONFECCAO DE BERMUDA
COTTON,BERMUDA CONFECCIONADA EM
COTTON MATERIAL ENCORPADO, MODELO
CICLISTA, TAMANHOS E CORES NO ATO DO
PEDIDO.

42,25 100,000 - UN Aceito

0013 CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO
GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM
BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO
CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO
HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS
TAMANHOS: P

88,00 130,000 - UN Aceito
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0014 CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO
GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM
BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO
CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO
HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS
TAMANHOS: M

88,25 120,000 - UN Aceito

0015 CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO
GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM
BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO
CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO
HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS
TAMANHOS: G

90,75 120,000 - UN Aceito

0016 CALCA PARA BLOCO GIRURGICO -
ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1
PESO GM 100 ALGODAO CARDADO, PRE-
ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM
DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: GG

91,25 120,000 - UN Aceito

0017 CALCA EM BRIM TAMANHO PEQUENO 89,25 10,000 - UN Aceito

0018 CALCA EM BRIM TAM M 89,75 10,000 - UN Aceito

0019 CALCA EM BRIM TAMANHO GRANDE 90,50 10,000 - UN Aceito

0020 CAMISA DE TIME SUBLIMADA EM NEW FIT, 49,75 180,000 - UN Aceito

0021 CAMISA DE TIME EM NEW FIT 44,75 180,000 - UN Aceito

0022 CAMISA SUBLIMADA EM HELANCA 43,75 180,000 - UN Aceito

0023 CAMISA EM BRIM MANGA LONGA PEQUENA 84,25 180,000 - UN Aceito

0024 CAMISA EM BRIM MANGA LONGA MEDIA 84,25 180,000 - UN Aceito

0025 CAMISA EM BRIM MANGA LONGA GRANDE 84,25 180,000 - UN Aceito

0026 CAMISA EM BRIM MANGA LONGA GG 85,50 180,000 - UN Aceito

0027 CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA
CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50%
ALOGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

59,75 330,000 - UN Fracassado

0028 CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA
CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50%
ALOGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

59,75 330,000 - UN Aceito

0029 CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA
CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50%
ALOGODAOE 50%POLIESTER DE EXCELENTE
QUALIDADE,COM BOLSO NA FRENTE DO
LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, COM
LOGOMARCA. T

58,75 360,000 - UN Fracassado

0030 CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK
FEMININA EM MALHA FIO 30,1 COSTURADAS
NA LATERAL E PINTADAS. TAM P

40,00 320,000 - UN Aceito

0031 CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK
FEMININA EM MALHA FIO 30,1 COSTURADAS
NA LATERAL E PINTADAS. TAM M

35,25 290,000 - UN Aceito

0032 CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK
FEMININA EM MALHA FIO 30,1 COSTURADAS
NA LATERAL E PINTADAS. TAM G

35,25 260,000 - UN Aceito

0033 SHORT DE TIME EM HELANCA 32,25 200,000 - UN Aceito

0034 SHORT DE TIME EM NEW FIT 36,25 200,000 - UN Aceito

0035 CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA
COMPRIDA FEMININA,CAMISA SOCIAL
FEMININA COM MANGA COMPRIDA,
BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

77,25 100,000 - UN Aceito

0036 CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA
COMPRIDA MASCULINA,CAMISA SOCIAL
MASCULINA, COM MANGA COMPRIDA,
BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

77,75 100,000 - UN Aceito

0037 CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA
CURTA FEMININA,CAMISA SOCIAL FEMININA
COM MANGA CURTA, BORDADA,
CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

70,25 100,000 - UN Aceito

0038 CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MASCULINA
MANGA CURTA,CAMISA SOCIAL MASCOULINA,
COM MANGA COMPRIDA, BORDADA,
CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

68,50 100,000 - UN Aceito

0039 CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

38,25 200,000 - UN Aceito

0040 CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM
MALHA PV SILKADA,GOLA POLO, MALHA PV,
MANGA CURTA, SILKADA NO BOLSO(EM
CORES), BRANCA E TAMHOS PP, P, M, G, GG.

46,00 200,000 - UN Aceito

0041 CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM
MALHA PIQUET BORDADA,CAMISETA
CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET, COM
GOLA POLO, MANGA CURTA, COM BOLSO
BORDADO EM CORES.TAMANHO E COR A
ESCOLHER.

59,75 280,000 - UN Aceito
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0042 CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM
MALHA PV BORDADA,CONFECCAO DE
CAMISETA EM MALHA PV, COM GOLA POLO,
MANGA CURTA, BORDADA EM CORES E
TAMANHOS DIVERSOS.

51,25 230,000 - UN Aceito

0043 CONFECCAO DE CAMISETA GOLA
TRADICIONAL EM MALHA PP DE 0 A 16
ANOS,CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM
MALHA PP NOS TAMANHOS DE 0 A16 ANOS
EM DIVERSAS CORES A SER ESCOLHIDA NO
ATO DO PEDIDO DE COMPRA.

29,00 330,000 - UN Aceito

0044 CONFECCAO DE CAMISETA GOLA
TRADICIONAL EM MALHA PV
SILKADA,CONFECCAO DE CAMISETA EM
MALHA PV, COM GOLA TRADICIONAL, MANGA
CURTA, SILKADA EM CORES E TAMANHO
DIVERSOS.

29,00 160,000 - UN Aceito

0045 CONFECCAO DE CAMISETA GOLA
TRADICIONAL EM MALHA PV MANGA
COMPRIDA, CONFECCAO DE CAMISETA EM
MALHA PV, COM GOLA TRADICIONAL, MANGA
COMPRIDA, SILKADA EM CORES E TAMANHO
DIVERSOS.

45,00 140,000 - UN Aceito

0046 CONFECCAO DE CAMISETA REGATA EM
MALHA PP DE 0 A 16 ANOS,CAMISETA
REGATA CONFECIONADA EM MALHA
DISPONIVEL NOS TAMANHOS DE 0 A 16 ANOS.

23,00 100,000 - UN Aceito

0047 CONFECCAO DE CAMISETA TRADICIONAL EM
MALHA PP,CAMISETA CONFECCIONADA EM
MALHA PP GOLA TRADICIONAL, MANGA
CURTA, SILKADA EM CORES E TAMAHOS PP,
P, M, G, GG.

28,00 100,000 - UN Aceito

0048 CONFECÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï28,75 230,000 - UN Aceito

0049 CAMISETAS PARA CORRIDA, MODELO
REGATA, CONFECCIONADAS EM MALHA 100%
POLIAMIDA
ATÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

28,75 230,000 - UN Aceito

0050 CAMISETAS PARA CORRIDA, MODELO
REGATA, CONFECCIONADAS EM MALHA 100%
POLIAMIDA
ATÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

29,00 200,000 - UN Aceito

0051 COLETE ESPORTIVO CONFECCIONADAS EM
TECIDO MICRO-DRAY COM ESCUDO E LOGOS
DA PREFEITURA E DA SECRETARIA
SUBLIMADOS. COR A DEFINIR

26,75 290,000 - UN Aceito

0052 CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA
COR VERMELHA, PADRAO SAMU.
TAM.PEQUENO

35,25 50,000 - UN Aceito

0053 CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA
COR VERMELHA, PADRAO SAMU. TAM.MEDIO

35,25 50,000 - UN Aceito

0054 CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA
COR VERMELHA, PADRAO SAMU.
TAM.GRANDE

35,25 30,000 - UN Aceito

0055 CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO TECIDO:
PEPELINE COM LISTRAS VERDE 6MM E
BRANCO 6MM (5%) TELA IXI, 4,8OZ, PESO
162/GMY 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

65,25 180,000 - UN Aceito

0056 CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO
ESPECIFICAÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

65,25 180,000 - UN Aceito

0057 CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO
ESPECIFICAÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

65,25 160,000 - UN Aceito

0058 CAMISA PARA BLOCO
CIRÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

65,25 180,000 - UN Aceito

0059 CONFECCAO DE COLETES PARA AGENTES
DE
SAÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

55,00 170,000 - UN Aceito

0060 CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA
EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO
DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO
DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO
DE SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS
DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
E ABAIXO VISEU-PA, TAM. PEQUENO

49,50 180,000 - UN Aceito

0061 CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA
EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO
DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO
DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO
DE SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS
DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
E ABAIXO VISEU-PA, TAM. MEDIO

49,50 180,000 - UN Aceito
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0062 CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA
EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO
DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO
DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO
DE SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS
DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
E ABAIXO VISEU-PA, TAM. GRANDE

49,50 180,000 - UN Aceito

0063 CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA LONGA
EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO
DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO
DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

50,50 180,000 - UN Aceito

0064 CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA
EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO
DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO
DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

43,00 180,000 - UN Aceito

0065 CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA
EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO
DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO
DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

43,00 160,000 - UN Aceito

0066 CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA
EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO
DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO
DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

43,00 120,000 - UN Aceito

0067 CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA
EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO
DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO
DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

43,00 120,000 - UN Aceito

0068 CAMISA MANGA LONGA FR GOLA
FÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

68,00 190,000 - UN Aceito

0069 JALECO EM OXFORD MANGA LONGA C/
PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM
ELÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

99,25 120,000 - UN Aceito

0070 JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA
LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM
ELASTICO, BOTOES DE
PLÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

120,00 120,000 - UN Aceito

0071 JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA
LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM
ELASTICO, BOTOES DE
PLÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

124,50 120,000 - UN Aceito

0072 JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA
LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM
ELASTICO, BOTOES DE
PLÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

124,50 100,000 - UN Aceito

0073 CONFECCAO DE
LENÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

76,25 200,000 - UN Aceito

0074 CONFECCAO DE
LENÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

68,75 200,000 - UN Aceito

0075 CONFECCAO DE
LENÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

76,25 200,000 - UN Aceito

0076 CONFECCAO DE
LENÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

103,50 200,000 - UN Aceito

0077 CONFECCAO
LENÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

65,00 180,000 - UN Aceito

0078 CONFECCAO DE JALECO CEO EM
MICROFIBRA MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA
PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES DE
PLASTICO NA MESMA COR DO TECIDO OU
CINTILANTE, BOLSO ESQUERDO COM O
MANUAL DE ADEQUAÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

134,25 80,000 - UN Aceito

0079 CONFECCAO DE BANDEIRA DO
BRASIL,CONFECCIONADA EM 100%
POLIESTER DE ALTA
RESISTÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

185,50 7,000 - UN Aceito

0080 CONFECCAO DA BANDEIRA DO ESTADO DO
PARÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

188,00 6,000 - UN Aceito

0081 CONFECCAO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE
VISEU,BANDEIRAS CONFECCIONADAS
CONFORME AS NORMAS ABNT NBR
16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM
TECIDO 100%
POLIÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

205,50 7,000 - UN Aceito

0082 CONFECCAO DA BANDEIRA DO BRASIL COM
1.50 CM DE COMP. E 90 CM DE ALTURA

140,50 110,000 - UN Aceito

0083 CONFECCAO DE BANDEIRA DO ESTADO COM
1.50 CM DE COMP. E 90 CM DE ALTURA

140,50 110,000 - UN Aceito
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0084 CONFECCAO DE BANDEIRA DO
MUNICÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

140,50 110,000 - UN Aceito

0085 CONFECCAO DE CAMISA SUBLIMADA EM
HELANCA EM TECIDO 100%
POLIÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

40,25 120,000 - UN Aceito

0086 CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME
GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA
LATERAL E PINTADAS, COM MANGA E PUNHO
TAMANHOS P

44,50 120,000 - UN Aceito

0087 CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME
GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA
LATERAL E PINTADAS, COM MANGA E PUNHO
TAMANHOS M

52,25 120,000 - UN Aceito

0088 CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME
GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA
LATERAL E PINTADAS, COM MANGA E PUNHO
TAMANHOS G

47,00 160,000 - UN Aceito

0089 CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL
BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM
COSTURA NA LATERAL E ESTAMPAS, TAM. P

30,75 430,000 - UN Aceito

0090 CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL
BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM
COSTURA NA LATERAL E ESTAMPAS, TAM. M

30,75 410,000 - UN Aceito

0091 CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL
BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM
COSTURA NA LATERAL E ESTAMPAS, TAM. G

30,75 460,000 - UN Aceito

0092 CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL
MASCULINA EM MALHA PV, COM E SEM
COSTURA NA LATERAL E ESTAMPAS, TAM.
GG

29,50 190,000 - UN Aceito

0093 CONFECCAO DE CAMISOLA ADULTA, TECIDO
POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8
OZ,PESO 162 G/MY 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

72,25 180,000 - UN Aceito

0094 CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA
COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162
G/MY 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

71,75 150,000 - UN Aceito

0095 CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA
COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162
G/MY 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

71,00 150,000 - UN Aceito

0096 CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA
COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162
G/MY 100%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

71,00 150,000 - UN Aceito

0097 CAMISOLA FEMININA PARA ENFERMARIA,
PERCAL 150 FIOS, 100%, 180 FIOS MISTOS,
60%
ALGODÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

79,00 150,000 - UN Aceito

0098 CAMISOLA DE USO HOSPITALAR
TRANSPASSADA, CONFECCIONADA EM
PERCAL 180 FIOS NAS CORES AZUL CLARO
(BEBE), VERDE CLARO (BEBE) E BRANCA.
PRODUZIDA COM TECIDOS DE ALTA
QUALIDADE (COTEMINAS) A CAMISOLA
HOSPITALAR,PODENDO SER PRODUZIDA
COM O LOGOTIPO BORDADO OU SILKADO.

85,50 150,000 - UN Aceito

0099 MASCARA DE TECIDO ANTIVIRAL DUPLA
CAMADA

9,50 7.200,000 - UN Aceito

0100 COLETE EM BRIM SILKADO,COLETE
CONFECIONADO EM BRIM, SILKADO, EM
CORES DIVERSAS,TAMANHO: P, M, G E GG.

62,00 50,000 - UN Aceito

0101 GORRO DE PAPAI NOEL,GORRO DE PAPAI
NOEL, CONFECCIONADO EM CETIM E BARRA
DE FELTRO, NAS CORES VERMELHO E
BRANCO.

29,25 50,000 - UN Aceito

0102 MOCHILA EM NYLON 64,25 100,000 - UN Aceito

0103 CONFECCAO DE SHORT DE TACTEL,SHORT
CONFECCIONADO EM MATERIAL 100%
POLIESTER, LEVE, MACIO E CONFORTAEL.
POSSUI COSTURAS REFORCADAS, BOLSOS
FRONTAIS NAS LATERAIS,COS COM TECIDO
REFORCADO E ELASTICO EMBUTIDO. O
AJUSTE S FEITO POR UM CORDAO TRA

43,25 160,000 - UN Aceito

0104 CONFECCAO DE SHORT SAIA,SHORT SAIA
CONFECCIONADA EM HELANCA DE BOA
QUALIDADE, TIPO COLEGIAL. TAMANHOS E
CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.

39,75 100,000 - UN Aceito

0105 CONFECCAO DE SHORTS DE
HELANCA,BERMUDA CONFECCIONADA EM
HELANCA DE BOA QUALIDADE, TIPO
COLEGIAL. TAMANHOS E CORES A
ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.

33,00 100,000 - UN Aceito
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0106 JALECO MANGA COMPRIDA , JALECO MANGA
COMPRIDA EM TECIDO GABARDINE NA COR
BRANCA, DEVENDO CONTER AS SEGUINTES
ESCRITAS E LOGOTIPOS : UPA 24 UNIDADE
DE PROTO ATENDIMENTO COM TAMANHOS
MINIMO DE 9 CNT NA ALTURA DO PEITO DO
LADO ESQUERDO , MARCA DO SUS E
MINISTÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

120,50 80,000 - UN Aceito

0107 CONFECCAO DE FRONHAS PARA
TRAVESSEIROS, NAS MEDIDAS
APROXIMADAS DE 60CMX40CMX10CM, EM
TECIDO PERCAL 150 FIOS OU SUPERIOR, NA
COR BRANCA OU AZUL.

26,25 150,000 - UN Aceito

0108 CONFECCAO DE MACACAO SAMU
PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO
BRIM E FECHAMENTO EM VELCRO COM
FAIXAS REFLETIVAS,TAM.P

324,25 20,000 - UN Aceito

0109 CONFECCAO DE MACACAO SAMU
PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO
BRIM E FECHAMENTO EM VELCRO COM
FAIXAS REFLETIVAS,TAM.M

324,25 20,000 - UN Aceito

0110 CONFECCAO DE MACACAO SAMU
PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO
BRIM E FECHAMENTO EM VELCRO COM
FAIXAS REFLETIVAS,TAM.G

324,25 20,000 - UN Aceito

0111 CONFECCAO DE MACACAO SAMU
PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO
BRIM E FECHAMENTO EM VELCRO COM
FAIXAS REFLETIVAS,TAM.GG

324,25 20,000 - UN Aceito

0112 CONFECCAO DE CAPA PARA
COLCHÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

84,25 150,000 - UN Aceito

0113 CONJUNTO CIRURGICO (PIJAMA) UNISSEX -
BLUSA E
CALÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï

136,00 100,000 - UN Aceito

0114 CONJUNTO CIRURGICO (PIJAMA) UNISSEX -
BLUSA E
CALÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿

128,50 100,000 - UN Aceito

0115 CONJUNTO CIRURGICO (PIJAMA) UNISSEX -
BLUSA E
CALÏ¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½

128,75 100,000 - UN Aceito

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp 06.916.722/0001-77

2 PETTER UNIFORMES EIRELI 16.996.110/0001-95

3 M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI 07.670.734/0001-27

4 ROBERTA DIOGENIS - EIRELI 27.363.322/0001-51

5 CONFECÇÕES L.C. EIRELI EPP 09.430.460/0001-24

6 Ghc Uniformes Profissionais Ltda 10.242.466/0001-57

7 JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA 00.773.352/0001-80

8 RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-44

9 VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 36.809.375/0001-44

10 33 CONFECCOES EIRELI 36.757.133/0001-54

11 TD COLETO COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.871.132/0001-03

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

17/04/2021 EDITAL P.E 14.2021.ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

28/04/2021 - 09:26 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo P.E 014/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,21,23,25,33,34,38,40,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,68,76,81,82,83,84,89,90,92,93,96,97,98,100,101,102,103,105,107,108,111
do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,12,41,42,60,62,75,77,79,80,91,106,112 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,20,27,28,29,30,31,32,39,43,44,45,46,47,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,85,86,87,88,104 do
processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,6 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,9,10,73,78,95 do processo P.E
014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
11,13,14,15,16,17,18,19,24,26,35,36,37,59,109,110 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 22,58,74,94,113,114,115 do
processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:50 Negociação aberta para o processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 99 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 12:51 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/05/2021 às 14:50.

04/05/2021 - 13:41 Mensagem para negociação no
processo P.E 014/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 13:53 Mensagem para negociação no
processo P.E 014/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 13:56 Mensagem para negociação no
processo P.E 014/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 14:04 Mensagem para negociação no
processo P.E 014/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/05/2021 - 14:05 Mensagem para negociação no
processo P.E 014/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 12:26 Documentos solicitados para o
processo P.E 014/2021

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 15:50 Documentos solicitados para o
processo P.E 014/2021

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2021 - 11:13 Negociação aberta no processo P.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2021 - 11:13 Negociação aberta para o processoP.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,11,13,15,16,17,18,19,20,28,30,31,32,39,43,44,45,46,47,60,62,66,67,69,70,71,72,85,86,87,88,104
do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2021 - 11:13 Negociação aberta para o processoP.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo P.E 014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2021 - 11:13 Negociação aberta para o processoP.E
014/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 27,29,61,63,64,65 do processo P.E
014/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 CONFECCAO DE BOLSA
CONFECCIONADA EM
LONA -MODELO
FUNASA PARA
AGENTES DE SAUDE E
FISCAIS MUNICIPAIS.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 43,00 50,000 2.150,00
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0002 CONFECCAO DE BOLSA
TECIDO DE
ALGODAO,BOLSA
CONFECCIONADA EM
TECIDO DE
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 55,00 100,000 5.500,00

0003 CONFECCAO DE BOLSA
TIPO SACOLA
TECTEL,BOLSA TIPO
SACOLA,
CONFECCIONADA EM
MATERIAL TACTEL,
COSTURADA COM
ALCAS DOS DOIS
LADOS,
DIMENSOES:60X30 CM.
CORES E TAMANHOS A
ESCOLHER.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 18,95 90,000 1.705,50

0004 BONE BORDADO COM
A LOGO DO SAMU,
CONFECCIONADO EM
TECIDO NA COR AZUL
MARINHO.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 26,00 20,000 520,00

0005 CONFECCAO DE
BONEBRIM C/ ESTAMPA
POLICROMIA,BONE EM
BRIM NA
CONFECCIONADO COM
ESTAMPA EM
POLICROMIA E FECHO
EM FIVELA METALICA.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 23,00 270,000 6.210,00

0006 BONE EM BRIM M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 26,00 340,000 8.840,00

0007 CALCA MASCULINA DA
BANDA MACIA - EM
TECIDO OXFORD

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 72,00 90,000 6.480,00

0008 CAMISA EM TECIDO
MASCULINA DA BANDA
MARCIAL

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 85,00 90,000 7.650,00

0009 SAIA EM TECIDO
FEMININA DA BANDA
MACIAL - EM TECIDO
OXFORD

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 47,00 90,000 4.230,00

0010 CAMISA EM TECIDO
FEMININA DA BANDA
MARCIAL

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 67,99 90,000 6.119,10

0011 CONFECCAO DE CALCA
EM BRIM PESADO 100,
COM DOIS BOLSOS
FRONTAIS E UM
TRASEIRO, ELASTICO
TOTAL DA CINTURA,
CORDAO DE AJUSTE E
FAIXA REFLETIVA. TAM.
38,42,46 E 48

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 48,90 180,000 8.802,00

0012 CONFECCAO DE
BERMUDA
COTTON,BERMUDA
CONFECCIONADA EM
COTTON MATERIAL
ENCORPADO, MODELO
CICLISTA, TAMANHOS E
CORES NO ATO DO
PEDIDO.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 35,00 100,000 3.500,00

0013 CONFECCAO DE CALCA
PARA BLOCO
GIRURGICO -
ESPECIFICACAO:
TECIDO EM BRIM
VERDE 2/1 PESO GM
100 ALGODAO
CARDADO, PRE-
ESCOLHIDO PARA USO
HOSPITALAR COM
DIDRATENE, DIVERSOS
TAMANHOS: P

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 85,00 130,000 11.050,00

0014 CONFECCAO DE CALCA
PARA BLOCO
GIRURGICO -
ESPECIFICACAO:
TECIDO EM BRIM
VERDE 2/1 PESO GM
100 ALGODAO
CARDADO, PRE-
ESCOLHIDO PARA USO
HOSPITALAR COM
DIDRATENE, DIVERSOS
TAMANHOS: M

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 85,00 120,000 10.200,00
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0015 CONFECCAO DE CALCA
PARA BLOCO
GIRURGICO -
ESPECIFICACAO:
TECIDO EM BRIM
VERDE 2/1 PESO GM
100 ALGODAO
CARDADO, PRE-
ESCOLHIDO PARA USO
HOSPITALAR COM
DIDRATENE, DIVERSOS
TAMANHOS: G

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 85,00 120,000 10.200,00

0016 CALCA PARA BLOCO
GIRURGICO -
ESPECIFICACAO:
TECIDO EM BRIM
VERDE 2/1 PESO GM
100 ALGODAO
CARDADO, PRE-
ESCOLHIDO PARA USO
HOSPITALAR COM
DIDRATENE, DIVERSOS
TAMANHOS: GG

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 85,00 120,000 10.200,00

0017 CALCA EM BRIM
TAMANHO PEQUENO

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 85,00 10,000 850,00

0018 CALCA EM BRIM TAM M M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 85,00 10,000 850,00

0019 CALCA EM BRIM
TAMANHO GRANDE

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 85,00 10,000 850,00

0020 CAMISA DE TIME
SUBLIMADA EM NEW
FIT,

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 34,60 180,000 6.228,00

0021 CAMISA DE TIME EM
NEW FIT

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 18,99 180,000 3.418,20

0022 CAMISA SUBLIMADA EM
HELANCA

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 29,00 180,000 5.220,00

0023 CAMISA EM BRIM
MANGA LONGA
PEQUENA

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 38,00 180,000 6.840,00

0024 CAMISA EM BRIM
MANGA LONGA MEDIA

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 39,99 180,000 7.198,20

0025 CAMISA EM BRIM
MANGA LONGA
GRANDE

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 38,00 180,000 6.840,00

0026 CAMISA EM BRIM
MANGA LONGA GG

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 39,99 180,000 7.198,20

0027 CAMISA UNIFORME
COM GOLA POLO,
MANGA CURTA, EM
TECIDO PIQUET MISTO,
50%
ALOGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

0,00 330,000 0,00

0028 CAMISA UNIFORME
COM GOLA POLO,
MANGA CURTA, EM
TECIDO PIQUET MISTO,
50%
ALOGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 16,90 330,000 5.577,00

0029 CAMISA UNIFORME
COM GOLA POLO,
MANGA CURTA, EM
TECIDO PIQUET MISTO,
50% ALOGODAOE
50%POLIESTER DE
EXCELENTE
QUALIDADE,COM
BOLSO NA FRENTE DO
LADO ESQUERDO NA
ALTURA DO PEITO,
COM LOGOMARCA. T

0,00 360,000 0,00

0030 CAMISA GOLA
REDONDA BABY LOOK
FEMININA EM MALHA
FIO 30,1 COSTURADAS
NA LATERAL E
PINTADAS. TAM P

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 17,95 320,000 5.744,00

0031 CAMISA GOLA
REDONDA BABY LOOK
FEMININA EM MALHA
FIO 30,1 COSTURADAS
NA LATERAL E
PINTADAS. TAM M

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 14,00 290,000 4.060,00
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0032 CAMISA GOLA
REDONDA BABY LOOK
FEMININA EM MALHA
FIO 30,1 COSTURADAS
NA LATERAL E
PINTADAS. TAM G

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 14,00 260,000 3.640,00

0033 SHORT DE TIME EM
HELANCA

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 17,00 200,000 3.400,00

0034 SHORT DE TIME EM
NEW FIT

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 19,89 200,000 3.978,00

0035 CONFECCAO DE
CAMISA SOCIAL
MANGA COMPRIDA
FEMININA,CAMISA
SOCIAL FEMININA COM
MANGA COMPRIDA,
BORDADA,
CONFECIONADA EM
TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 60,00 100,000 6.000,00

0036 CONFECCAO DE
CAMISA SOCIAL
MANGA COMPRIDA
MASCULINA,CAMISA
SOCIAL MASCULINA,
COM MANGA
COMPRIDA, BORDADA,
CONFECIONADA EM
TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 59,90 100,000 5.990,00

0037 CONFECCAO DE
CAMISA SOCIAL
MANGA CURTA
FEMININA,CAMISA
SOCIAL FEMININA COM
MANGA CURTA,
BORDADA,
CONFECIONADA EM
TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 50,00 100,000 5.000,00

0038 CONFECCAO DE
CAMISA SOCIAL
MASCULINA MANGA
CURTA,CAMISA SOCIAL
MASCOULINA, COM
MANGA COMPRIDA,
BORDADA,
CONFECIONADA EM
TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 50,00 100,000 5.000,00

0039 CONFECCAO DE
CAMISETA EM MALHA
100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 33,60 200,000 6.720,00

0040 CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA POLO
EM MALHA PV
SILKADA,GOLA POLO,
MALHA PV, MANGA
CURTA, SILKADA NO
BOLSO(EM CORES),
BRANCA E TAMHOS PP,
P, M, G, GG.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 29,90 200,000 5.980,00

0041 CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA POLO
EM MALHA PIQUET
BORDADA,CAMISETA
CONFECCIONADA EM
MALHA PIQUET, COM
GOLA POLO, MANGA
CURTA, COM BOLSO
BORDADO EM
CORES.TAMANHO E
COR A ESCOLHER.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 29,40 280,000 8.232,00

0042 CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA POLO
EM MALHA PV
BORDADA,CONFECCAO
DE CAMISETA EM
MALHA PV, COM GOLA
POLO, MANGA CURTA,
BORDADA EM CORES E
TAMANHOS DIVERSOS.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 29,40 230,000 6.762,00
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0043 CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
TRADICIONAL EM
MALHA PP DE 0 A 16
ANOS,CAMISETA GOLA
TRADICIONAL EM
MALHA PP NOS
TAMANHOS DE 0 A16
ANOS EM DIVERSAS
CORES A SER
ESCOLHIDA NO ATO DO
PEDIDO DE COMPRA.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 12,80 330,000 4.224,00

0044 CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
TRADICIONAL EM
MALHA PV
SILKADA,CONFECCAO
DE CAMISETA EM
MALHA PV, COM GOLA
TRADICIONAL, MANGA
CURTA, SILKADA EM
CORES E TAMANHO
DIVERSOS.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 21,70 160,000 3.472,00

0045 CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
TRADICIONAL EM
MALHA PV MANGA
COMPRIDA,
CONFECCAO DE
CAMISETA EM MALHA
PV, COM GOLA
TRADICIONAL, MANGA
COMPRIDA, SILKADA
EM CORES E TAMANHO
DIVERSOS.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 29,60 140,000 4.144,00

0046 CONFECCAO DE
CAMISETA REGATA EM
MALHA PP DE 0 A 16
ANOS,CAMISETA
REGATA
CONFECIONADA EM
MALHA DISPONIVEL
NOS TAMANHOS DE 0 A
16 ANOS.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 13,00 100,000 1.300,00

0047 CONFECCAO DE
CAMISETA
TRADICIONAL EM
MALHA PP,CAMISETA
CONFECCIONADA EM
MALHA PP GOLA
TRADICIONAL, MANGA
CURTA, SILKADA EM
CORES E TAMAHOS PP,
P, M, G, GG.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 13,90 100,000 1.390,00

0048 CONFECï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ïM. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 15,00 230,000 3.450,00

0049 CAMISETAS PARA
CORRIDA, MODELO
REGATA,
CONFECCIONADAS EM
MALHA 100%
POLIAMIDA
ATï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 15,00 230,000 3.450,00

0050 CAMISETAS PARA
CORRIDA, MODELO
REGATA,
CONFECCIONADAS EM
MALHA 100%
POLIAMIDA
ATï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 18,00 200,000 3.600,00

0051 COLETE ESPORTIVO
CONFECCIONADAS EM
TECIDO MICRO-DRAY
COM ESCUDO E LOGOS
DA PREFEITURA E DA
SECRETARIA
SUBLIMADOS. COR A
DEFINIR

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 15,00 290,000 4.350,00

0052 CAMISETA MANGA
CURTA SAMU UNISSEX
NA COR VERMELHA,
PADRAO SAMU.
TAM.PEQUENO

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 20,00 50,000 1.000,00

0053 CAMISETA MANGA
CURTA SAMU UNISSEX
NA COR VERMELHA,
PADRAO SAMU.
TAM.MEDIO

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 20,00 50,000 1.000,00

0054 CAMISETA MANGA
CURTA SAMU UNISSEX
NA COR VERMELHA,
PADRAO SAMU.
TAM.GRANDE

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 20,00 30,000 600,00
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0055 CAMISA PARA BLOCO
CIRURGICO TECIDO:
PEPELINE COM
LISTRAS VERDE 6MM E
BRANCO 6MM (5%)
TELA IXI, 4,8OZ, PESO
162/GMY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 49,90 180,000 8.982,00

0056 CAMISA PARA BLOCO
CIRURGICO
ESPECIFICAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 50,00 180,000 9.000,00

0057 CAMISA PARA BLOCO
CIRURGICO
ESPECIFICAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 49,90 160,000 7.984,00

0058 CAMISA PARA BLOCO
CIRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 50,00 180,000 9.000,00

0059 CONFECCAO DE
COLETES PARA
AGENTES DE
SAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 39,90 170,000 6.783,00

0060 CAMISETA GOLA
REDONDA E MANGA
LONGA EM MALHA
FRIA, TENDO UM
BOLSO NO PEITO DO
LADO ESQUERDO COM
PINTURA DO LOGOTIPO
DO MUNICIPIO, ABAIXO
DO DESENHO ESCRITO
AGENTE COMUNITARIO
DE SAUDE, NAS
COSTAS ARCADO OS
DIZERES SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
E ABAIXO VISEU-PA,
TAM. PEQUENO

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 31,89 180,000 5.740,20

0061 CAMISETA GOLA
REDONDA E MANGA
LONGA EM MALHA
FRIA, TENDO UM
BOLSO NO PEITO DO
LADO ESQUERDO COM
PINTURA DO LOGOTIPO
DO MUNICIPIO, ABAIXO
DO DESENHO ESCRITO
AGENTE COMUNITARIO
DE SAUDE, NAS
COSTAS ARCADO OS
DIZERES SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
E ABAIXO VISEU-PA,
TAM. MEDIO

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 35,85 180,000 6.453,00

0062 CAMISETA GOLA
REDONDA E MANGA
LONGA EM MALHA
FRIA, TENDO UM
BOLSO NO PEITO DO
LADO ESQUERDO COM
PINTURA DO LOGOTIPO
DO MUNICIPIO, ABAIXO
DO DESENHO ESCRITO
AGENTE COMUNITARIO
DE SAUDE, NAS
COSTAS ARCADO OS
DIZERES SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
E ABAIXO VISEU-PA,
TAM. GRANDE

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 34,90 180,000 6.282,00

0063 CAMISETA GOLA
REDONDA, E MANGA
LONGA EM MALHA
FRIA, TENDO UM
BOLSO NO PEITO DO
LADO ESQUERDO COM
PINTURA DO LOGOTIPO
DO MUNICIPIO, ABAIXO
DO DESENHO ESCRITO
AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 34,95 180,000 6.291,00

0064 CAMISETA GOLA
REDONDA, E MANGA
CURTA EM MALHA
FRIA, TENDO UM
BOLSO NO PEITO DO
LADO ESQUERDO COM
PINTURA DO LOGOTIPO
DO MUNICIPIO, ABAIXO
DO DESENHO ESCRITO
AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 27,55 180,000 4.959,00
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0065 CAMISETA GOLA
REDONDA, E MANGA
CURTA EM MALHA
FRIA, TENDO UM
BOLSO NO PEITO DO
LADO ESQUERDO COM
PINTURA DO LOGOTIPO
DO MUNICIPIO, ABAIXO
DO DESENHO ESCRITO
AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 23,65 160,000 3.784,00

0066 CAMISETA GOLA
REDONDA, E MANGA
CURTA EM MALHA
FRIA, TENDO UM
BOLSO NO PEITO DO
LADO ESQUERDO COM
PINTURA DO LOGOTIPO
DO MUNICIPIO, ABAIXO
DO DESENHO ESCRITO
AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 23,90 120,000 2.868,00

0067 CAMISETA GOLA
REDONDA, E MANGA
CURTA EM MALHA
FRIA, TENDO UM
BOLSO NO PEITO DO
LADO ESQUERDO COM
PINTURA DO LOGOTIPO
DO MUNICIPIO, ABAIXO
DO DESENHO ESCRITO
AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 22,00 120,000 2.640,00

0068 CAMISA MANGA LONGA
FR GOLA
Fï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 44,90 190,000 8.531,00

0069 JALECO EM OXFORD
MANGA LONGA C/
PUNHO, GOLA PADRE,
PUNHO COM
ELï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 79,70 120,000 9.564,00

0070 JALECO
CONFECCIONADO EM
BRIM MANGA LONGA C/
PUNHO, GOLA PADRE,
PUNHO COM
ELASTICO, BOTOES DE
PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 98,80 120,000 11.856,00

0071 JALECO
CONFECCIONADO EM
BRIM MANGA LONGA C/
PUNHO, GOLA PADRE,
PUNHO COM
ELASTICO, BOTOES DE
PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 73,99 120,000 8.878,80

0072 JALECO
CONFECCIONADO EM
BRIM MANGA LONGA C/
PUNHO, GOLA PADRE,
PUNHO COM
ELASTICO, BOTOES DE
PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 123,76 100,000 12.376,00

0073 CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 60,00 200,000 12.000,00

0074 CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 50,00 200,000 10.000,00

0075 CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 60,00 200,000 12.000,00

0076 CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 70,00 200,000 14.000,00

0077 CONFECCAO
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 50,00 180,000 9.000,00

0078 CONFECCAO DE
JALECO CEO EM
MICROFIBRA MANGA
LONGA C/ PUNHO,
GOLA PADRE, PUNHO
COM ELASTICO,
BOTOES DE PLASTICO
NA MESMA COR DO
TECIDO OU
CINTILANTE, BOLSO
ESQUERDO COM O
MANUAL DE
ADEQUAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 90,00 80,000 7.200,00
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0079 CONFECCAO DE
BANDEIRA DO
BRASIL,CONFECCIONADA
EM 100% POLIESTER
DE ALTA
RESISTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 140,00 7,000 980,00

0080 CONFECCAO DA
BANDEIRA DO ESTADO
DO
PARï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 140,00 6,000 840,00

0081 CONFECCAO DA
BANDEIRA DO
MUNICIPIO DE
VISEU,BANDEIRAS
CONFECCIONADAS
CONFORME AS
NORMAS ABNT NBR
16286:2014 E ABNT NBR
16287:2014 EM TECIDO
100%
POLIï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 130,00 7,000 910,00

0082 CONFECCAO DA
BANDEIRA DO BRASIL
COM 1.50 CM DE COMP.
E 90 CM DE ALTURA

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 70,00 110,000 7.700,00

0083 CONFECCAO DE
BANDEIRA DO ESTADO
COM 1.50 CM DE COMP.
E 90 CM DE ALTURA

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 70,00 110,000 7.700,00

0084 CONFECCAO DE
BANDEIRA DO
MUNICï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 70,00 110,000 7.700,00

0085 CONFECCAO DE
CAMISA SUBLIMADA EM
HELANCA EM TECIDO
100%
POLIï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 36,99 120,000 4.438,80

0086 CONFECCAO DE
CAMISA PARA
UNIFORME GOLA POLO
EM PV. COSTURADAS
NA LATERAL E
PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO
TAMANHOS P

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 40,99 120,000 4.918,80

0087 CONFECCAO DE
CAMISA PARA
UNIFORME GOLA POLO
EM PV. COSTURADAS
NA LATERAL E
PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO
TAMANHOS M

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 44,50 120,000 5.340,00

0088 CONFECCAO DE
CAMISA PARA
UNIFORME GOLA POLO
EM PV. COSTURADAS
NA LATERAL E
PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO
TAMANHOS G

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 44,80 160,000 7.168,00

0089 CONFECCAO DE
CAMISA PROMOCIONAL
BABY LOOK EM MALHA
PV - COM E SEM
COSTURA NA LATERAL
E ESTAMPAS, TAM. P

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 15,00 430,000 6.450,00

0090 CONFECCAO DE
CAMISA PROMOCIONAL
BABY LOOK EM MALHA
PV - COM E SEM
COSTURA NA LATERAL
E ESTAMPAS, TAM. M

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 15,00 410,000 6.150,00

0091 CONFECCAO DE
CAMISA PROMOCIONAL
BABY LOOK EM MALHA
PV - COM E SEM
COSTURA NA LATERAL
E ESTAMPAS, TAM. G

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 15,00 460,000 6.900,00

0092 CONFECCAO DE
CAMISA PROMOCIONAL
MASCULINA EM MALHA
PV, COM E SEM
COSTURA NA LATERAL
E ESTAMPAS, TAM. GG

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 14,90 190,000 2.831,00

0093 CONFECCAO DE
CAMISOLA ADULTA,
TECIDO POPELINE NA
COR BRANCA, TELA
1X1, 4,8 OZ,PESO 162
G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 50,00 180,000 9.000,00
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0094 CAMISOLA ADULTA,
TECIDO POPELINE NA
COR BRANCA, TELA
1X1, 4,8 OZ,PESO 162
G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 69,80 150,000 10.470,00

0095 CAMISOLA ADULTA,
TECIDO POPELINE NA
COR BRANCA, TELA
1X1, 4,8 OZ,PESO 162
G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 69,80 150,000 10.470,00

0096 CAMISOLA ADULTA,
TECIDO POPELINE NA
COR BRANCA, TELA
1X1, 4,8 OZ,PESO 162
G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 51,00 150,000 7.650,00

0097 CAMISOLA FEMININA
PARA ENFERMARIA,
PERCAL 150 FIOS,
100%, 180 FIOS
MISTOS, 60%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 55,00 150,000 8.250,00

0098 CAMISOLA DE USO
HOSPITALAR
TRANSPASSADA,
CONFECCIONADA EM
PERCAL 180 FIOS NAS
CORES AZUL CLARO
(BEBE), VERDE CLARO
(BEBE) E BRANCA.
PRODUZIDA COM
TECIDOS DE ALTA
QUALIDADE
(COTEMINAS) A
CAMISOLA
HOSPITALAR,PODENDO
SER PRODUZIDA COM
O LOGOTIPO BORDADO
OU SILKADO.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 55,00 150,000 8.250,00

0099 MASCARA DE TECIDO
ANTIVIRAL DUPLA
CAMADA

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 2,89 7.200,000 20.808,00

0100 COLETE EM BRIM
SILKADO,COLETE
CONFECIONADO EM
BRIM, SILKADO, EM
CORES
DIVERSAS,TAMANHO:
P, M, G E GG.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 39,50 50,000 1.975,00

0101 GORRO DE PAPAI
NOEL,GORRO DE PAPAI
NOEL,
CONFECCIONADO EM
CETIM E BARRA DE
FELTRO, NAS CORES
VERMELHO E BRANCO.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 15,00 50,000 750,00

0102 MOCHILA EM NYLON M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 39,80 100,000 3.980,00

0103 CONFECCAO DE
SHORT DE
TACTEL,SHORT
CONFECCIONADO EM
MATERIAL 100%
POLIESTER, LEVE,
MACIO E CONFORTAEL.
POSSUI COSTURAS
REFORCADAS, BOLSOS
FRONTAIS NAS
LATERAIS,COS COM
TECIDO REFORCADO E
ELASTICO EMBUTIDO.
O AJUSTE S FEITO POR
UM CORDAO TRA

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 19,80 160,000 3.168,00

0104 CONFECCAO DE
SHORT SAIA,SHORT
SAIA CONFECCIONADA
EM HELANCA DE BOA
QUALIDADE, TIPO
COLEGIAL. TAMANHOS
E CORES A ESCOLHER
NO ATO DO PEDIDO.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 21,89 100,000 2.189,00

0105 CONFECCAO DE
SHORTS DE
HELANCA,BERMUDA
CONFECCIONADA EM
HELANCA DE BOA
QUALIDADE, TIPO
COLEGIAL. TAMANHOS
E CORES A ESCOLHER
NO ATO DO PEDIDO.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 15,00 100,000 1.500,00
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0106 JALECO MANGA
COMPRIDA , JALECO
MANGA COMPRIDA EM
TECIDO GABARDINE NA
COR BRANCA,
DEVENDO CONTER AS
SEGUINTES ESCRITAS
E LOGOTIPOS : UPA 24
UNIDADE DE PROTO
ATENDIMENTO COM
TAMANHOS MINIMO DE
9 CNT NA ALTURA DO
PEITO DO LADO
ESQUERDO , MARCA
DO SUS E
MINISTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 89,90 80,000 7.192,00

0107 CONFECCAO DE
FRONHAS PARA
TRAVESSEIROS, NAS
MEDIDAS
APROXIMADAS DE
60CMX40CMX10CM, EM
TECIDO PERCAL 150
FIOS OU SUPERIOR, NA
COR BRANCA OU AZUL.

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 14,89 150,000 2.233,50

0108 CONFECCAO DE
MACACAO SAMU
PERSONALIZADO
MANGA LONGA EM
TECIDO BRIM E
FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS
REFLETIVAS,TAM.P

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 200,00 20,000 4.000,00

0109 CONFECCAO DE
MACACAO SAMU
PERSONALIZADO
MANGA LONGA EM
TECIDO BRIM E
FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS
REFLETIVAS,TAM.M

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 249,90 20,000 4.998,00

0110 CONFECCAO DE
MACACAO SAMU
PERSONALIZADO
MANGA LONGA EM
TECIDO BRIM E
FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS
REFLETIVAS,TAM.G

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 249,80 20,000 4.996,00

0111 CONFECCAO DE
MACACAO SAMU
PERSONALIZADO
MANGA LONGA EM
TECIDO BRIM E
FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS
REFLETIVAS,TAM.GG

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 190,00 20,000 3.800,00

0112 CONFECCAO DE CAPA
PARA
COLCHï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 60,00 150,000 9.000,00

0113 CONJUNTO CIRURGICO
(PIJAMA) UNISSEX -
BLUSA E
CALï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 114,70 100,000 11.470,00

0114 CONJUNTO CIRURGICO
(PIJAMA) UNISSEX -
BLUSA E
CALï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 114,70 100,000 11.470,00

0115 CONJUNTO CIRURGICO
(PIJAMA) UNISSEX -
BLUSA E
CALï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

M R M R 114,70 100,000 11.470,00

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.

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.
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Propostas Enviadas
0001 - CONFECCAO DE BOLSA CONFECCIONADA EM LONA -MODELO FUNASA PARA AGENTES
DE SAUDE E FISCAIS MUNICIPAIS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:48:47

cnv cnv 50,000 52,75 2.637,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:14:17

M R M R 50,000 50,00 2.500,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:29:01

propria propria 50,000 57,25 2.862,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:48:08

PROPRIO PRÓPRIA 50,000 57,25 2.862,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:07:19

Bolsa Marca
Própria

Marca Própria 50,000 57,25 2.862,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:19:05

CONFECCAO DE
BOLSA
CONFECCIONADA
EM LONA

fabricado por
atelie das cores

50,000 57,00 2.850,00 Sim

0002 - CONFECCAO DE BOLSA TECIDO DE ALGODAO,BOLSA CONFECCIONADA EM TECIDO DE
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:49:25

cnv cnv 100,000 30,00 3.000,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:15:40

M R M R 100,000 55,00 5.500,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:30:14

propria propria 100,000 52,75 5.275,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:48:35

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 52,75 5.275,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:07:34

Bolsa Marca
Própria

Marca Própria 100,000 52,75 5.275,00 Sim

0003 - CONFECCAO DE BOLSA TIPO SACOLA TECTEL,BOLSA TIPO SACOLA, CONFECCIONADA EM MATERIAL TACTEL,
COSTURADA COM ALCAS DOS DOIS LADOS, DIMENSOES:60X30 CM. CORES E TAMANHOS A ESCOLHER.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:50:41

cnv cnv 90,000 40,50 3.645,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:16:54

M R M R 90,000 30,00 2.700,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:30:35

propria propria 90,000 30,00 2.700,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:52:53

PROPRIO PRÓPRIA 90,000 30,00 2.700,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:07:59

Bolsa Marca
Própria

Marca Própria 90,000 30,00 2.700,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:19:51

CONFECCAO DE
BOLSA TIPO
SACOLA
TECTEL,BO

fabricado por
atelei das cores

90,000 57,00 5.130,00 Sim

0004 - BONE BORDADO COM A LOGO DO SAMU, CONFECCIONADO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:51:07

cnv cnv 20,000 33,00 660,00 Sim
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M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:17:53

M R M R 20,000 35,00 700,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:30:54

propria propria 20,000 40,50 810,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:53:13

PROPRIO PRÓPRIA 20,000 40,50 810,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:08:24

Boné Marca
Própria

Marca Própria 20,000 40,50 810,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:21:47

BONE BORDADO
COM A LOGO DO
SAMU, CONFECC

fabricado por
Prasol

20,000 40,00 800,00 Sim

0005 - CONFECCAO DE BONEBRIM C/ ESTAMPA POLICROMIA,BONE EM BRIM NA CONFECCIONADO COM ESTAMPA EM
POLICROMIA E FECHO EM FIVELA METALICA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:51:40

cnv cnv 270,000 42,75 11.542,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:19:02

M R M R 270,000 30,00 8.100,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:06:13

BONE PROPRIA 270,000 32,00 8.640,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:31:16

propria propria 270,000 33,00 8.910,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:53:46

PROPRIO PRÓPRIA 270,000 33,00 8.910,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:08:46

Boné Marca
Própria

Marca Própria 270,000 33,00 8.910,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:26:07

CONFECCAO DE
BONEBRIM C/
ESTAMPA
POLICRO

fabricado por
prasol

270,000 33,00 8.910,00 Sim

0006 - BONE EM BRIM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:52:22

cnv cnv 340,000 87,00 29.580,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:20:04

M R M R 340,000 30,00 10.200,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:06:58

BONE PROPRIA 340,000 42,00 14.280,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:31:38

propria propria 340,000 42,75 14.535,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:55:16

PROPRIO PRÓPRIA 340,000 42,75 14.535,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:09:14

Boné Marca
Própria

Marca Própria 340,000 42,75 14.535,00 Sim

0007 - CALCA MASCULINA DA BANDA MACIA - EM TECIDO OXFORD
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:52:47

cnv cnv 90,000 89,00 8.010,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:21:20

M R M R 90,000 80,00 7.200,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:53:07

GHC GHC 90,000 87,00 7.830,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:32:19

propria propria 90,000 87,00 7.830,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:55:40

PROPRIO PRÓPRIA 90,000 87,00 7.830,00 Sim
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0008 - CAMISA EM TECIDO MASCULINA DA BANDA MARCIAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:53:59

cnv cnv 90,000 59,75 5.377,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:22:04

M R M R 90,000 85,00 7.650,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:53:26

GHC GHC 90,000 89,00 8.010,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:32:40

propria propria 90,000 89,00 8.010,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:56:06

PROPRIO PRÓPRIA 90,000 89,00 8.010,00 Sim

0009 - SAIA EM TECIDO FEMININA DA BANDA MACIAL - EM TECIDO OXFORD
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:55:30

cnv cnv 90,000 76,75 6.907,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:23:13

M R M R 90,000 55,00 4.950,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:54:01

GHC GHC 90,000 59,75 5.377,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:33:14

propria propria 90,000 59,75 5.377,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:56:28

PROPRIO PRÓPRIA 90,000 59,75 5.377,50 Sim

0010 - CAMISA EM TECIDO FEMININA DA BANDA MARCIAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:56:21

cnv cnv 90,000 91,25 8.212,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:24:18

M R M R 90,000 80,00 7.200,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:54:36

GHC GHC 90,000 76,75 6.907,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:33:45

propria propria 90,000 76,75 6.907,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:56:59

PROPRIO PRÓPRIA 90,000 76,75 6.907,50 Sim

0011 - CONFECCAO DE CALCA EM BRIM PESADO 100, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E UM TRASEIRO, ELASTICO TOTAL
DA CINTURA, CORDAO DE AJUSTE E FAIXA REFLETIVA. TAM. 38,42,46 E 48
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
08:57:24

cnv cnv 180,000 91,25 16.425,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:28:17

Calça Petter Uniformes 180,000 91,25 16.425,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:28:20

M R M R 180,000 85,00 15.300,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:08:26

CALÇA PROPRIA 180,000 91,00 16.380,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:55:16

GHC GHC 180,000 91,25 16.425,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:34:18

propria propria 180,000 91,25 16.425,00 Sim
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JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:57:31

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 91,25 16.425,00 Sim

0012 - CONFECCAO DE BERMUDA COTTON,BERMUDA CONFECCIONADA EM COTTON MATERIAL ENCORPADO,
MODELO CICLISTA, TAMANHOS E CORES NO ATO DO PEDIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:09:27

cnv cnv 100,000 88,00 8.800,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:29:16

M R M R 100,000 35,00 3.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:09:07

BERMUDA PROPRIA 100,000 42,00 4.200,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:55:33

GHC GHC 100,000 42,45 4.245,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:34:56

propria propria 100,000 42,25 4.225,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:58:04

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 42,25 4.225,00 Sim

0013 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100
ALGODAO CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:09:30

cnv cnv 130,000 88,25 11.472,50 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:28:47

Calça Petter Uniformes 130,000 88,00 11.440,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:30:44

M R M R 130,000 85,00 11.050,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:09:48

CALÇA PROPRIA 130,000 87,00 11.310,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:55:55

GHC GHC 130,000 88,00 11.440,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:35:25

propria propria 130,000 88,00 11.440,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:58:29

PROPRIO PRÓPRIA 130,000 88,00 11.440,00 Sim

0014 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100
ALGODAO CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:09:35

cnv cnv 120,000 90,75 10.890,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:29:07

Calça Petter Uniformes 120,000 88,25 10.590,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:31:29

M R M R 120,000 85,00 10.200,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:10:17

CALÇA PROPRIA 120,000 88,00 10.560,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:56:12

GHC GHC 120,000 88,25 10.590,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:35:50

propria propria 120,000 88,25 10.590,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:58:56

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 88,25 10.590,00 Sim

0015 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100
ALGODAO CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: G
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:10:40

cnv cnv 120,000 91,25 10.950,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:29:29

Calça Petter Uniformes 120,000 90,75 10.890,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:33:45

M R M R 120,000 85,00 10.200,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:10:49

CALÇA PROPRIA 120,000 90,00 10.800,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:56:32

GHC GHC 120,000 90,75 10.890,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:36:18

propria propria 120,000 90,75 10.890,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
16:59:29

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 90,75 10.890,00 Sim

0016 - CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO
CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: GG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:11:01

cnv cnv 120,000 91,25 10.950,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:29:57

Calça Petter Uniformes 120,000 91,25 10.950,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:34:39

M R M R 120,000 85,00 10.200,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:11:28

CALÇA PROPRIA 120,000 91,00 10.920,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:56:54

GHC GHC 120,000 91,25 10.950,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:37:06

propria propria 120,000 91,25 10.950,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:00:03

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 91,25 10.950,00 Sim

0017 - CALCA EM BRIM TAMANHO PEQUENO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:11:52

cnv cnv 10,000 89,25 892,50 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:30:27

Calça Petter Uniformes 10,000 89,25 892,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:36:11

M R M R 10,000 85,00 850,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:57:14

GHC GHC 10,000 89,25 892,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:37:30

propria propria 10,000 89,25 892,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:00:28

PROPRIO PRÓPRIA 10,000 89,25 892,50 Sim

0018 - CALCA EM BRIM TAM M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:12:03

cnv cnv 10,000 89,75 897,50 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:30:52

Calça Petter Uniformes 10,000 89,75 897,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:36:54

M R M R 10,000 85,00 850,00 Sim
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Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:57:40

GHC GHC 10,000 89,75 897,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:38:15

propria propria 10,000 89,75 897,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:01:12

PROPRIO PRÓPRIA 10,000 89,75 897,50 Sim

0019 - CALCA EM BRIM TAMANHO GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:12:09

cnv cnv 10,000 90,50 905,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:31:10

Calça Petter Uniformes 10,000 90,50 905,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:37:28

M R M R 10,000 85,00 850,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:57:57

GHC GHC 10,000 90,50 905,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:38:52

propria propria 10,000 90,50 905,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:02:04

PROPRIO PRÓPRIA 10,000 90,50 905,00 Sim

0020 - CAMISA DE TIME SUBLIMADA EM NEW FIT,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:12:14

cnv cnv 180,000 49,75 8.955,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:39:10

M R M R 180,000 45,00 8.100,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:58:18

GHC GHC 180,000 49,75 8.955,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:39:39

propria propria 180,000 49,75 8.955,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:02:29

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 49,75 8.955,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:31:55

CAMISA DE TIME
SUBLIMADA EM
NEW FIT

fabricado por
atelie das cores

180,000 49,00 8.820,00 Sim

0021 - CAMISA DE TIME EM NEW FIT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:13:05

cnv cnv 180,000 44,75 8.055,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:40:23

M R M R 180,000 40,00 7.200,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:58:46

GHC GHC 180,000 44,75 8.055,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:40:31

propria propria 180,000 44,75 8.055,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:03:15

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 44,75 8.055,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:33:07

CAMISA DE TIME
EM NEW FIT

fabricado por
atelie das cores

180,000 44,00 7.920,00 Sim

0022 - CAMISA SUBLIMADA EM HELANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:13:39

cnv cnv 180,000 43,75 7.875,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:41:18

M R M R 180,000 40,00 7.200,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:59:14

GHC GHC 180,000 43,75 7.875,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:40:56

propria propria 180,000 43,75 7.875,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:03:40

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 43,75 7.875,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:10:27

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 180,000 43,75 7.875,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:34:22

CAMISA
SUBLIMADA EM
HELANCA

fabricado por
atelie das cores

180,000 43,00 7.740,00 Sim

0023 - CAMISA EM BRIM MANGA LONGA PEQUENA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:14:07

cnv cnv 180,000 84,25 15.165,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:31:55

Camisa Camisa manga 180,000 84,25 15.165,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:42:00

M R M R 180,000 80,00 14.400,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
15:59:42

GHC GHC 180,000 84,25 15.165,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:41:36

propria propria 180,000 84,25 15.165,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:04:06

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 84,25 15.165,00 Sim

0024 - CAMISA EM BRIM MANGA LONGA MEDIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:14:47

cnv cnv 180,000 84,25 15.165,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:32:15

Camisa Petter Uniformes 180,000 84,25 15.165,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:42:46

M R M R 180,000 80,00 14.400,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:00:02

GHC GHC 180,000 84,25 15.165,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:42:03

propria propria 180,000 84,25 15.165,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:04:49

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 84,25 15.165,00 Sim

0025 - CAMISA EM BRIM MANGA LONGA GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:15:20

cnv cnv 180,000 84,25 15.165,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:33:41

Camisa Petter Uniformes 180,000 84,25 15.165,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:43:15

M R M R 180,000 80,00 14.400,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:00:25

GHC GHC 180,000 84,25 15.165,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:42:27

propria propria 180,000 84,25 15.165,00 Sim
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JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:05:09

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 84,25 15.165,00 Sim

0026 - CAMISA EM BRIM MANGA LONGA GG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:15:50

cnv cnv 180,000 85,50 15.390,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:33:58

Camisa Petter Uniformes 180,000 85,50 15.390,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:43:36

M R M R 180,000 80,00 14.400,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:01:03

GHC GHC 180,000 85,50 15.390,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:42:57

propria propria 180,000 85,50 15.390,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:05:32

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 85,50 15.390,00 Sim

0027 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50%
ALOGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:18:37

cnv cnv 330,000 59,75 19.717,50 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:12:44

CAMISETA PROPRIA 330,000 59,00 19.470,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:01:21

GHC GHC 330,000 59,75 19.717,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:43:22

propria propria 330,000 59,75 19.717,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:06:03

PROPRIO PRÓPRIA 330,000 59,75 19.717,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:10:58

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 330,000 59,75 19.717,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:35:43

CAMISA
UNIFORME COM
GOLA POLO,
MANGA CUR

fabricado por
atelie das cores

330,000 59,00 19.470,00 Sim

0028 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50%
ALOGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:19:34

cnv cnv 330,000 59,75 19.717,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:44:46

M R M R 330,000 55,00 18.150,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:16:48

CAMISETA PROPRIA 330,000 59,00 19.470,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:01:40

GHC GHC 330,000 59,75 19.717,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:43:57

propria propria 330,000 59,75 19.717,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:06:51

PROPRIO PRÓPRIA 330,000 59,75 19.717,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:11:22

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 330,000 59,75 19.717,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:37:03

CAMISA
UNIFORME COM
GOLA POLO,
MANGA CUR

fabricado por
atelie das cores

330,000 59,00 19.470,00 Sim
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0029 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50% ALOGODAOE
50%POLIESTER DE EXCELENTE QUALIDADE,COM BOLSO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO,
COM LOGOMARCA. T
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:20:02

cnv cnv 360,000 58,75 21.150,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:17:23

CAMISETA PROPRIA 360,000 58,00 20.880,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:02:02

GHC GHC 360,000 58,75 21.150,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:44:24

propria propria 360,000 58,75 21.150,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:07:31

PROPRIO PRÓPRIA 360,000 58,75 21.150,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:11:42

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 360,000 58,75 21.150,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:39:13

CAMISA
UNIFORME COM
GOLA POLO,
MANGA CUR

fabricado por
atelei das cores

360,000 58,00 20.880,00 Sim

0030 - CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK FEMININA EM MALHA FIO 30,1 COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS.
TAM P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:20:22

cnv cnv 320,000 40,00 12.800,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:45:55

M R M R 320,000 30,00 9.600,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:21:17

CAMISETA PROPRIA 320,000 40,00 12.800,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:02:19

GHC GHC 320,000 40,00 12.800,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:44:49

propria propria 320,000 40,00 12.800,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:08:10

PROPRIO PRÓPRIA 320,000 40,00 12.800,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:12:06

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 320,000 40,00 12.800,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:40:33

CAMISA GOLA
REDONDA BABY
LOOK FEMININA
E

fabricado por
atelie das cores

320,000 40,00 12.800,00 Sim

0031 - CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK FEMININA EM MALHA FIO 30,1 COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS.
TAM M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:33:25

cnv cnv 290,000 35,25 10.222,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:46:55

M R M R 290,000 30,00 8.700,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:21:51

CAMISETA PROPRIA 290,000 35,00 10.150,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:02:45

GHC GHC 290,000 35,25 10.222,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:45:21

propria propria 290,000 35,25 10.222,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:08:49

PROPRIO PRÓPRIA 290,000 32,25 9.352,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:12:33

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 290,000 35,25 10.222,50 Sim
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VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:41:46

CAMISA GOLA
REDONDA BABY
LOOK FEMININA
E

fabricado por
atelie das cores

290,000 35,00 10.150,00 Sim

0032 - CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK FEMININA EM MALHA FIO 30,1 COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS.
TAM G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:34:06

cnv cnv 260,000 35,25 9.165,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:48:04

M R M R 260,000 30,00 7.800,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:22:18

CAMISETA PROPRIA 260,000 35,00 9.100,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:03:07

GHC GHC 260,000 35,25 9.165,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:45:53

propria propria 260,000 35,25 9.165,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:09:14

PROPRIO PRÓPRIA 260,000 35,25 9.165,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:12:49

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 260,000 39,25 10.205,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:42:53

CAMISA GOLA
REDONDA BABY
LOOK FEMININA
E

fabricado por
atelie das cores

260,000 35,00 9.100,00 Sim

0033 - SHORT DE TIME EM HELANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:34:30

cnv cnv 200,000 32,25 6.450,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:48:39

M R M R 200,000 30,00 6.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:22:44

BERMUDA PROPRIA 200,000 32,00 6.400,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:03:26

GHC GHC 200,000 32,25 6.450,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:46:14

propria propria 200,000 32,25 6.450,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:09:44

PROPRIO PRÓPRIA 200,000 32,25 6.450,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:43:46

SHORT DE TIME
EM HELANCA

fabricado por
atelie das cores

200,000 32,00 6.400,00 Sim

0034 - SHORT DE TIME EM NEW FIT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:35:04

cnv cnv 200,000 36,25 7.250,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:49:08

M R M R 200,000 35,00 7.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:03:51

GHC GHC 200,000 36,25 7.250,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:46:38

propria propria 200,000 36,25 7.250,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:10:05

PROPRIO PRÓPRIA 200,000 36,25 7.250,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:44:43

SHORT DE TIME
EM NEW FIT

fabricado por
atelie das cores

200,000 36,00 7.200,00 Sim
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0035 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA FEMININA,CAMISA SOCIAL FEMININA COM MANGA
COMPRIDA, BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:35:30

cnv cnv 100,000 77,25 7.725,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:34:40

Camisa Petter Uniformes 100,000 77,25 7.725,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:50:03

M R M R 100,000 70,00 7.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:04:09

GHC GHC 100,000 77,25 7.725,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:47:00

propria propria 100,000 77,25 7.725,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:10:32

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 77,25 7.725,00 Sim

0036 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA MASCULINA,CAMISA SOCIAL MASCULINA, COM MANGA
COMPRIDA, BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:36:08

cnv cnv 100,000 77,25 7.725,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:35:06

Camisa Petter Uniformes 100,000 77,75 7.775,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:51:20

M R M R 100,000 70,00 7.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:04:27

GHC GHC 100,000 77,75 7.775,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:47:27

propria propria 100,000 77,25 7.725,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:11:11

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 77,25 7.725,00 Sim

0037 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA FEMININA,CAMISA SOCIAL FEMININA COM MANGA CURTA,
BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:36:33

cnv cvn 100,000 70,25 7.025,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:35:29

Camisa Petter Uniformes 100,000 70,25 7.025,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:52:11

M R M R 100,000 60,00 6.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:04:45

GHC GHC 100,000 70,25 7.025,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:47:51

propria propria 100,000 70,25 7.025,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:11:42

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 70,25 7.025,00 Sim

0038 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA,CAMISA SOCIAL MASCOULINA, COM MANGA
COMPRIDA, BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:36:57

cnv cnv 100,000 65,80 6.580,00 Sim
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PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:35:50

Camisa Petter Uniformes 100,000 68,50 6.850,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:53:06

M R M R 100,000 60,00 6.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:05:02

GHC GHC 100,000 68,50 6.850,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:48:13

propria propria 100,000 68,50 6.850,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:12:28

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 68,50 6.850,00 Sim

0039 - CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:37:23

cnv cnv 200,000 38,25 7.650,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:54:10

M R M R 200,000 35,00 7.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:23:37

CAMISETA PROPRIA 200,000 38,00 7.600,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:05:30

GHC GHC 200,000 38,25 7.650,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:48:50

propria propria 200,000 38,25 7.650,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:13:19

PROPRIO PRÓPRIA 200,000 38,25 7.650,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:16:44

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 200,000 38,25 7.650,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:47:21

CONFECÇÃO DE
CAMISETA EM
MALHA 100%
ALGO

fabricado por
atelie das cores

200,000 38,00 7.600,00 Sim

0040 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV SILKADA,GOLA POLO, MALHA PV, MANGA CURTA,
SILKADA NO BOLSO(EM CORES), BRANCA E TAMHOS PP, P, M, G, GG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:37:43

cnv cnv 200,000 46,00 9.200,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:55:56

M R M R 200,000 45,00 9.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:24:07

CAMISETA PROPRIA 200,000 45,00 9.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:05:52

GHC GHC 200,000 46,00 9.200,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:49:12

propria propria 200,000 46,00 9.200,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:13:49

PROPRIO PRÓPRIA 200,000 46,00 9.200,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:17:17

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 200,000 46,00 9.200,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:48:40

CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
POLO EM MALHA

atelie das cores 200,000 46,00 9.200,00 Sim

0041 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET BORDADA,CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA
PIQUET, COM GOLA POLO, MANGA CURTA, COM BOLSO BORDADO EM CORES.TAMANHO E COR A ESCOLHER.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:41:52

cnv cnv 280,000 59,75 16.730,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:56:53

M R M R 280,000 55,00 15.400,00 Sim
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ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:25:05

CAMISETA PROPRIA 280,000 59,00 16.520,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:06:20

GHC GHC 280,000 59,75 16.730,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:49:44

propria propria 280,000 59,75 16.730,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:14:41

PROPRIO PRÓPRIA 280,000 59,75 16.730,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:17:44

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 280,000 59,75 16.730,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:49:46

CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
POLO EM MALHA

fabricado por
atelie das cores

280,000 59,00 16.520,00 Sim

0042 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV BORDADA,CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA PV,
COM GOLA POLO, MANGA CURTA, BORDADA EM CORES E TAMANHOS DIVERSOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:42:26

cnv cnv 230,000 51,25 11.787,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:57:28

M R M R 230,000 45,00 10.350,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:27:39

CAMISETA PROPRIA 230,000 51,00 11.730,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:06:42

GHC GHC 230,000 51,25 11.787,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:50:13

propria propria 230,000 51,25 11.787,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:15:38

PROPRIO PRÓPRIA 230,000 51,25 11.787,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:18:05

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 230,000 51,25 11.787,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:51:16

CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
POLO EM MALHA

fabricado por
atelie das cores

230,000 51,00 11.730,00 Sim

0043 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS,CAMISETA GOLA TRADICIONAL
EM MALHA PP NOS TAMANHOS DE 0 A16 ANOS EM DIVERSAS CORES A SER ESCOLHIDA NO ATO DO PEDIDO DE
COMPRA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:42:51

cnv cnv 330,000 29,00 9.570,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:58:10

M R M R 330,000 25,00 8.250,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:28:12

CAMISETA PROPRIA 330,000 28,00 9.240,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:07:02

GHC GHC 330,000 29,00 9.570,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:50:35

propria propria 330,000 29,00 9.570,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:16:39

PROPRIO PRÓPRIA 330,000 29,00 9.570,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

03/05/2021 -
23:18:35

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 330,000 29,00 9.570,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:51:59

CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
TRADICIONAL E

fabricado por
atelie das cores

330,000 29,00 9.570,00 Sim

0044 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV SILKADA,CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA
PV, COM GOLA TRADICIONAL, MANGA CURTA, SILKADA EM CORES E TAMANHO DIVERSOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:46:24

cnv cnv 160,000 29,00 4.640,00 Sim



Página 30 de 487

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:58:42

M R M R 160,000 25,00 4.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:30:14

CAMISETA PROPRIA 160,000 28,00 4.480,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:07:18

GHC GHC 160,000 29,00 4.640,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:50:55

propria propria 160,000 29,00 4.640,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:17:25

PROPRIO PRÓPRIA 160,000 29,00 4.640,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:14:26

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 160,000 29,00 4.640,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:53:42

ONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
TRADICIONAL EM

fabricado por
atelie das cores

160,000 29,00 4.640,00 Sim

0045 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV MANGA COMPRIDA, CONFECCAO DE CAMISETA
EM MALHA PV, COM GOLA TRADICIONAL, MANGA COMPRIDA, SILKADA EM CORES E TAMANHO DIVERSOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:47:24

cnv cnv 140,000 45,00 6.300,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
17:59:31

M R M R 140,000 40,00 5.600,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:31:19

CAMISETA PROPRIA 140,000 44,00 6.160,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:07:37

GHC GHC 140,000 45,00 6.300,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:51:19

propria propria 140,000 45,00 6.300,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:17:54

PROPRIO PRÓPRIA 140,000 45,00 6.300,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:14:21

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 140,000 45,00 6.300,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:55:09

CONFECCAO DE
CAMISETA GOLA
TRADICIONAL E

fabricado por
atelei das cores

140,000 45,00 6.300,00 Sim

0046 - CONFECCAO DE CAMISETA REGATA EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS,CAMISETA REGATA CONFECIONADA EM
MALHA DISPONIVEL NOS TAMANHOS DE 0 A 16 ANOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:48:03

cnv cnv 100,000 23,00 2.300,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:00:01

M R M R 100,000 20,00 2.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:32:06

CAMISETA PROPRIA 100,000 22,00 2.200,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:08:07

GHC GHC 100,000 23,00 2.300,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:51:44

propria propria 100,000 23,00 2.300,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:18:48

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 23,00 2.300,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:14:50

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 100,000 23,00 2.300,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:56:11

CONFECCAO DE
CAMISETA
REGATA EM
MALHA PP

fabricado por
atelei das cores

100,000 23,00 2.300,00 Sim

0047 - CONFECCAO DE CAMISETA TRADICIONAL EM MALHA PP,CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PP GOLA
TRADICIONAL, MANGA CURTA, SILKADA EM CORES E TAMAHOS PP, P, M, G, GG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:50:02

cnv cnv 100,000 28,00 2.800,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:00:41

M R M R 100,000 25,00 2.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:32:31

CAMISETA PROPRIA 100,000 27,00 2.700,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:08:31

GHC GHC 100,000 28,00 2.800,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:52:03

propria propria 100,000 28,00 2.800,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:19:10

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 28,00 2.800,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:15:10

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 100,000 28,00 2.800,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:57:01

CONFECCAO DE
CAMISETA
TRADICIONAL EM
MAL

fabricado por
atelie das cores

100,000 28,00 2.800,00 Sim

0048 -
CONFECï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:50:26

cnv cnv 230,000 28,75 6.612,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:04:52

M R M R 230,000 25,00 5.750,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:33:05

CAMISETA PROPRIA 230,000 28,00 6.440,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:09:02

GHC GHC 230,000 28,75 6.612,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:52:28

propria propria 230,000 28,75 6.612,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:19:46

PROPRIO PRÓPRIA 230,000 28,75 6.612,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
07:58:03

CONFECÇOES
DE CAMISETAS
PARA CORRIDA,
MO

fabricado por
atelie das cores

230,000 28,00 6.440,00 Sim

0049 - CAMISETAS PARA CORRIDA, MODELO REGATA, CONFECCIONADAS EM MALHA 100% POLIAMIDA
ATï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:50:49

cnv cnv 230,000 28,75 6.612,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:05:02

M R M R 230,000 25,00 5.750,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:33:34

CAMISETA PROPRIA 230,000 28,00 6.440,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:09:19

GHC GHC 230,000 28,75 6.612,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:52:51

propria propria 230,000 28,75 6.612,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:20:19

PROPRIO PRÓPRIA 230,000 28,75 6.612,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:01:14

CONFECÇOES
DE CAMISETAS
PARA CORRIDA,
MO

fabricado por
atelie das cores

230,000 28,00 6.440,00 Sim

0050 - CAMISETAS PARA CORRIDA, MODELO REGATA, CONFECCIONADAS EM MALHA 100% POLIAMIDA
ATï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:51:11

cnv cnv 200,000 29,00 5.800,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:05:52

M R M R 200,000 25,00 5.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:34:06

CAMISETA PROPRIA 200,000 28,00 5.600,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:09:38

GHC GHC 200,000 29,00 5.800,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:53:13

propria propria 200,000 29,00 5.800,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:20:43

PROPRIO PRÓPRIA 200,000 29,00 5.800,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:02:25

CONFECÇOES
DE CAMISETAS
PARA CORRIDA,
MO

fabricado por
atelei das cores

200,000 28,00 5.600,00 Sim

0051 - COLETE ESPORTIVO CONFECCIONADAS EM TECIDO MICRO-DRAY COM ESCUDO E LOGOS DA PREFEITURA E
DA SECRETARIA SUBLIMADOS. COR A DEFINIR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:54:05

cnv cnv 290,000 26,75 7.757,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:07:33

M R M R 290,000 25,00 7.250,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:34:52

COLETE PROPRIA 290,000 26,00 7.540,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:10:12

GHC GHC 290,000 26,75 7.757,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:54:04

propria propria 290,000 26,75 7.757,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:21:20

PROPRIO PRÓPRIA 290,000 26,75 7.757,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:03:05

OLETE
ESPORTIVO
CONFECCIONADAS
EM TECIDO

fabricado por
atelei das cores

290,000 25,00 7.250,00 Sim

0052 - CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA COR VERMELHA, PADRAO SAMU. TAM.PEQUENO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:54:38

cnv cnv 50,000 35,25 1.762,50 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:36:41

Camiseta Petter Uniformes 50,000 35,25 1.762,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:08:30

M R M R 50,000 30,00 1.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:35:23

CAMISETA PROPRIA 50,000 35,00 1.750,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:10:30

GHC GHC 50,000 35,25 1.762,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:54:30

propria propria 50,000 35,25 1.762,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:21:43

PROPRIO PRÓPRIA 50,000 35,25 1.762,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:15:47

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 50,000 35,25 1.762,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:06:52

CAMISETA
MANGA CURTA
SAMU UNISSEX
NA COR

fabricado por
atelie das cores

50,000 35,00 1.750,00 Sim

0053 - CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA COR VERMELHA, PADRAO SAMU. TAM.MEDIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:57:03

cnv cnv 50,000 35,25 1.762,50 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:36:59

Camiseta Petter Uniformes 50,000 35,25 1.762,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:09:12

M R M R 50,000 30,00 1.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:36:02

CAMISETA PROPRIA 50,000 35,00 1.750,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:10:52

GHC GHC 50,000 35,25 1.762,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:55:03

propria propria 50,000 35,25 1.762,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:22:19

PROPRIO PRÓPRIA 50,000 35,25 1.762,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:16:15

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 50,000 35,25 1.762,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:04:09

CAMISETA
MANGA CURTA
SAMU UNISSEX
NA COR

atelie das cores 50,000 35,00 1.750,00 Sim

0054 - CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA COR VERMELHA, PADRAO SAMU. TAM.GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:57:49

cnv cnv 30,000 35,25 1.057,50 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:37:22

Camiseta Petter Uniformes 30,000 35,25 1.057,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:10:02

M R M R 30,000 30,00 900,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:11:18

GHC GHC 30,000 35,25 1.057,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:55:25

propria propria 30,000 35,25 1.057,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:22:44

PROPRIO PRÓPRIA 30,000 35,25 1.057,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:16:27

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 30,000 35,25 1.057,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:05:41

CAMISETA
MANGA CURTA
SAMU UNISSEX
NA COR

fabricado por
atelei das cores

30,000 35,00 1.050,00 Sim

0055 - CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO TECIDO: PEPELINE COM LISTRAS VERDE 6MM E BRANCO 6MM (5%) TELA IXI,
4,8OZ, PESO 162/GMY 100% ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:58:15

cnv cnv 180,000 65,25 11.745,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:10:38

M R M R 180,000 60,00 10.800,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:11:48

GHC GHC 180,000 65,25 11.745,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:55:47

propria propria 180,000 65,25 11.745,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:23:12

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 65,25 11.745,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:07:19

CAMISA PARA
BLOCO
CIRURGICO
TECIDO: PEPE

fabricado por
atelei das cores

180,000 65,00 11.700,00 Sim

0056 - CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO
ESPECIFICAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
09:59:24

cnv cnv 180,000 65,25 11.745,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:11:13

M R M R 180,000 60,00 10.800,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:12:15

GHC GHC 180,000 65,25 11.745,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:56:15

propria propria 180,000 65,25 11.745,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:23:36

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 65,25 11.745,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:08:58

CONFECÇÃO DE
CAMISA PARA
BLOCO
CIRÚRGICO

fabricado por
atelei das cores

180,000 65,00 11.700,00 Sim

0057 - CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO
ESPECIFICAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:00:13

cnv cnv 160,000 65,25 10.440,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:12:19

M R M R 160,000 60,00 9.600,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:12:34

GHC GHC 160,000 65,25 10.440,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:56:44

propria propria 160,000 65,25 10.440,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:24:02

PROPRIO PRÓPRIA 160,000 65,25 10.440,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:10:01

CONFECÇÃO DE
CAMISA PARA
BLOCO
CIRÚRGICO

fabricado por
atelei das cores

160,000 65,00 10.400,00 Sim

0058 - CAMISA PARA BLOCO
CIRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:02:02

cnv cnv 180,000 55,00 9.900,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:14:01

M R M R 180,000 60,00 10.800,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:13:10

GHC GHC 180,000 65,25 11.745,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:58:24

propria propria 180,000 65,25 11.745,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:25:32

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 65,25 11.745,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:10:54

CONFECÇÃO DE
CAMISA PARA
BLOCO
CIRÚRGICO

fabricado por
atelei das cores

180,000 65,00 11.700,00 Sim

0059 - CONFECCAO DE COLETES PARA AGENTES DE
SAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:04:05

cnv cnv 170,000 65,25 11.092,50 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:37:55

Colete Petter Uniformes 170,000 55,00 9.350,00 Sim
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M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:14:54

M R M R 170,000 50,00 8.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:38:08

COLETE PROPRIA 170,000 54,00 9.180,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:13:31

GHC GHC 170,000 55,00 9.350,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:58:55

propria propria 170,000 55,00 9.350,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:25:58

PROPRIO PRÓPRIA 170,000 55,00 9.350,00 Sim

0060 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO DE
SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. PEQUENO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:05:18

cnv cnv 180,000 49,50 8.910,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:15:30

M R M R 180,000 50,00 9.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:38:37

CAMISETA PROPRIA 180,000 49,00 8.820,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:13:53

GHC GHC 180,000 49,50 8.910,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
16:59:17

propria propria 180,000 49,50 8.910,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:26:34

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 49,50 8.910,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:16:58

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 180,000 49,50 8.910,00 Sim

0061 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO DE
SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. MEDIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:10:32

cnv cnv 180,000 49,50 8.910,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:16:18

M R M R 180,000 50,00 9.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:39:14

CAMISETA PROPRIA 180,000 49,00 8.820,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:14:20

GHC GHC 180,000 49,50 8.910,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:00:22

propria propria 180,000 49,50 8.910,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:27:21

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 49,50 8.910,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:17:24

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 180,000 49,50 8.910,00 Sim

0062 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO DE
SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:11:21

cnv cnv 180,000 49,50 8.910,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:16:54

M R M R 180,000 50,00 9.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:39:48

CAMISETA PROPRIA 180,000 49,00 8.820,00 Sim
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Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:14:47

GHC GHC 180,000 49,50 8.910,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:01:01

propria propria 180,000 49,50 8.910,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:27:46

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 49,50 8.910,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:17:39

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 180,000 49,50 8.910,00 Sim

0063 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA LONGA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:12:30

cnv cnv 180,000 50,50 9.090,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:17:58

M R M R 180,000 50,00 9.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:40:28

CAMISETA PROPRIA 180,000 50,00 9.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:15:05

GHC GHC 180,000 50,50 9.090,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:01:27

propria propria 180,000 50,50 9.090,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:28:07

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 50,50 9.090,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:17:52

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 180,000 50,50 9.090,00 Sim

0064 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:15:58

cnv cnv 180,000 43,00 7.740,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:18:39

M R M R 180,000 40,00 7.200,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:40:58

CAMISETA PROPRIA 180,000 42,00 7.560,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:15:23

GHC GHC 180,000 43,00 7.740,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:01:48

propria propria 180,000 43,00 7.740,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:28:31

PROPRIO PRÓPRIA 180,000 43,00 7.740,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:18:06

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 180,000 43,00 7.740,00 Sim

0065 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:16:52

cnv cnv 160,000 43,00 6.880,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:19:12

M R M R 160,000 40,00 6.400,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:41:31

CAMISETA PROPRIA 160,000 42,00 6.720,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:15:43

GHC GHC 160,000 43,00 6.880,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:03:52

propria propria 160,000 43,00 6.880,00 Sim
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JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

03/05/2021 -
17:28:55

PROPRIO PRÓPRIA 160,000 43,00 6.880,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:18:21

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 160,000 43,00 6.880,00 Sim

0066 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:17:32

cnv cnv 120,000 43,00 5.160,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:19:48

M R M R 120,000 40,00 4.800,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:42:00

CAMISETA PROPRIA 120,000 42,00 5.040,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:16:00

GHC GHC 120,000 43,00 5.160,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:04:16

propria propria 120,000 43,00 5.160,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:18:37

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 120,000 43,00 5.160,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:10:02

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 43,00 5.160,00 Sim

0067 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:17:55

cnv cnv 120,000 43,00 5.160,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:20:36

M R M R 120,000 40,00 4.800,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:46:07

CAMISETA PROPRIA 120,000 42,00 5.040,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:16:16

GHC GHC 120,000 43,00 5.160,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:04:45

propria propria 120,000 43,00 5.160,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:18:56

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 120,000 43,00 5.160,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:10:41

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 43,00 5.160,00 Sim

0068 - CAMISA MANGA LONGA FR GOLA
Fï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:18:17

cnv cnv 190,000 68,00 12.920,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:21:17

M R M R 190,000 60,00 11.400,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:05:10

propria propria 190,000 68,00 12.920,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:11:08

PROPRIO PRÓPRIA 190,000 68,00 12.920,00 Sim

0069 - JALECO EM OXFORD MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM
ELï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:19:25

cnv cnv 120,000 99,25 11.910,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:22:04

M R M R 120,000 100,00 12.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:47:39

JALECO PROPRIA 120,000 99,00 11.880,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:16:43

GHC GHC 120,000 99,25 11.910,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:07:07

propria propria 120,000 99,25 11.910,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:11:32

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 99,25 11.910,00 Sim

0070 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES
DE PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:20:27

cnv cnv 120,000 120,00 14.400,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:22:52

M R M R 120,000 130,00 15.600,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:48:38

JALECO PROPRIA 120,000 119,00 14.280,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:17:08

GHC GHC 120,000 120,00 14.400,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:07:40

propria propria 120,000 120,00 14.400,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:12:03

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 120,00 14.400,00 Sim

0071 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES
DE PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:22:12

cnv cnv 120,000 124,50 14.940,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:24:00

M R M R 120,000 130,00 15.600,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:49:19

JALECO PROPRIA 120,000 124,00 14.880,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:17:31

GHC GHC 120,000 124,50 14.940,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:08:10

propria propria 120,000 124,50 14.940,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:12:35

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 124,50 14.940,00 Sim

0072 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES
DE PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:23:02

cnv cnv 100,000 124,50 12.450,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:25:00

M R M R 100,000 130,00 13.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:49:49

JALECO PROPRIA 100,000 124,00 12.400,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:17:50

GHC GHC 100,000 124,50 12.450,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:08:55

propria propria 100,000 124,50 12.450,00 Sim
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JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:13:02

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 124,50 12.450,00 Sim

0073 - CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:23:27

cnv cvn 200,000 76,25 15.250,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:29:45

M R M R 200,000 85,00 17.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:18:08

GHC GHC 200,000 76,25 15.250,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:09:31

propria propria 200,000 76,25 15.250,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:13:27

PROPRIO PRÓPRIA 200,000 76,25 15.250,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:14:31

CONFECÇÃO DE
LENÇOL PARA
CAMA DE
PACIENT

fabricado por
atelie das cores

200,000 75,00 15.000,00 Sim

0074 - CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:23:54

cnv cmv 200,000 68,75 13.750,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:30:06

M R M R 200,000 75,00 15.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:18:28

GHC GHC 200,000 68,75 13.750,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:09:57

propria propria 200,000 68,75 13.750,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:14:16

PROPRIO PRÓPRIA 200,000 68,75 13.750,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:15:08

CONFECÇÃO DE
LENÇOL PARA
MACA
ESPECIFICA

fabricado por
atelie das cores

200,000 64,00 12.800,00 Sim

0075 - CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:25:52

cnv cnv 200,000 76,25 15.250,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:30:09

M R M R 200,000 85,00 17.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:18:48

GHC GHC 200,000 76,25 15.250,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:10:19

propria propria 200,000 76,25 15.250,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:16:12

CONFECÇÃO DE
LENÇOL PARA
MACA COM
ELÁSTI

fabricado por
atelei das cores

200,000 75,00 15.000,00 Sim

0076 - CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:30:16

cnv cnv 200,000 103,50 20.700,00 Sim
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M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:30:14

M R M R 200,000 120,00 24.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:19:13

GHC GHC 200,000 103,50 20.700,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:10:40

propria propria 200,000 103,50 20.700,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:17:23

CONFECÇÃO DE
LENÇOL PARA
MESA
CIRÚRGICA

fabricado por
atelie das cores

200,000 100,00 20.000,00 Sim

0077 - CONFECCAO
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:30:49

cnv cnv 180,000 65,00 11.700,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:31:22

M R M R 180,000 70,00 12.600,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:19:35

GHC GHC 180,000 65,00 11.700,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:11:00

propria propria 180,000 65,00 11.700,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:18:13

CONFECÇÃO
LENÇOL
SIMPLES PARA
PACIENTE A

fabricado por
atelei das cores

180,000 65,00 11.700,00 Sim

0078 - CONFECCAO DE JALECO CEO EM MICROFIBRA MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM
ELASTICO, BOTOES DE PLASTICO NA MESMA COR DO TECIDO OU CINTILANTE, BOLSO ESQUERDO COM O MANUAL DE
ADEQUAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:31:10

cnv cnv 80,000 134,25 10.740,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:32:02

M R M R 80,000 140,00 11.200,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:19:56

GHC GHC 80,000 134,25 10.740,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:11:31

propria propria 80,000 134,25 10.740,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:15:47

PROPRIO PRÓPRIA 80,000 134,25 10.740,00 Sim

0079 - CONFECCAO DE BANDEIRA DO BRASIL,CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER DE ALTA
RESISTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:31:37

cnv cnv 7,000 185,50 1.298,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:32:52

M R M R 7,000 150,00 1.050,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:11:59

propria propria 7,000 185,50 1.298,50 Sim

0080 - CONFECCAO DA BANDEIRA DO ESTADO DO
PARï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
10:34:16

cnv cnv 6,000 188,00 1.128,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:33:43

M R M R 6,000 150,00 900,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:12:27

propria propria 6,000 188,00 1.128,00 Sim
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0081 - CONFECCAO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE VISEU,BANDEIRAS CONFECCIONADAS CONFORME AS NORMAS
ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM TECIDO 100%
POLIï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:48:03

CNV CNV 7,000 205,50 1.438,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:34:28

M R M R 7,000 150,00 1.050,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:13:01

propria propria 7,000 205,50 1.438,50 Sim

0082 - CONFECCAO DA BANDEIRA DO BRASIL COM 1.50 CM DE COMP. E 90 CM DE ALTURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:48:37

cnv cnv 110,000 140,50 15.455,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:35:09

M R M R 110,000 110,00 12.100,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:13:31

propria propria 110,000 140,50 15.455,00 Sim

0083 - CONFECCAO DE BANDEIRA DO ESTADO COM 1.50 CM DE COMP. E 90 CM DE ALTURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:48:41

cnv cnv 110,000 140,50 15.455,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:35:48

M R M R 110,000 110,00 12.100,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:14:03

propria propria 110,000 140,50 15.455,00 Sim

0084 - CONFECCAO DE BANDEIRA DO MUNICï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:48:47

cnv cnv 110,000 140,50 15.455,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:38:04

M R M R 110,000 110,00 12.100,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:14:25

propria propria 110,000 140,50 15.455,00 Sim

0085 - CONFECCAO DE CAMISA SUBLIMADA EM HELANCA EM TECIDO 100%
POLIï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:48:50

cnv cnv 120,000 40,25 4.830,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:39:43

M R M R 120,000 40,00 4.800,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:51:14

CAMISETA PROPRIA 120,000 40,00 4.800,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:20:39

GHC GHC 120,000 40,25 4.830,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:14:49

propria propria 120,000 40,25 4.830,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:19:53

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 120,000 40,25 4.830,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:16:51

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 40,25 4.830,00 Sim



Página 42 de 487

0086 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO TAMANHOS P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:05:46

cnv cnv 120,000 44,50 5.340,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:40:27

M R M R 120,000 45,00 5.400,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:51:38

CAMISETA PROPRIA 120,000 44,00 5.280,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:21:03

GHC GHC 120,000 44,50 5.340,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:15:15

propria propria 120,000 44,50 5.340,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:20:09

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 120,000 44,50 5.340,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:17:11

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 44,50 5.340,00 Sim

0087 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO TAMANHOS M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:06:09

cnv cnv 120,000 52,25 6.270,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:41:03

M R M R 120,000 45,00 5.400,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:52:05

CAMISETA PROPRIA 120,000 52,00 6.240,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:21:27

GHC GHC 120,000 52,25 6.270,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:15:35

propria propria 120,000 52,25 6.270,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:20:24

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 120,000 52,25 6.270,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:17:43

PROPRIO PRÓPRIA 120,000 52,25 6.270,00 Sim

0088 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO TAMANHOS G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:06:55

cnv cnv 160,000 47,00 7.520,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:42:28

M R M R 160,000 45,00 7.200,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:52:31

CAMISETA PROPRIA 160,000 46,00 7.360,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:21:45

GHC GHC 160,000 47,00 7.520,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:15:55

propria propria 160,000 47,00 7.520,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:20:37

Camisa Polo
Marca Própria

Marca Própria 160,000 47,00 7.520,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:18:05

PROPRIO PRÓPRIA 160,000 47,00 7.520,00 Sim

0089 - CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM COSTURA NA LATERAL E
ESTAMPAS, TAM. P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:07:28

cnv cnv 430,000 30,75 13.222,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:43:10

M R M R 430,000 25,00 10.750,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:53:15

CAMISETA PROPRIA 430,000 30,00 12.900,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:22:20

GHC GHC 430,000 30,75 13.222,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:16:24

propria propria 430,000 30,75 13.222,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:20:55

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 430,000 30,75 13.222,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:18:40

PROPRIO PRÓPRIA 430,000 30,75 13.222,50 Sim

0090 - CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM COSTURA NA LATERAL E
ESTAMPAS, TAM. M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:07:57

cnv cnv 410,000 30,75 12.607,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:44:33

M R M R 410,000 25,00 10.250,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:53:43

CAMISETA PROPRIA 410,000 30,00 12.300,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:22:46

GHC GHC 410,000 30,75 12.607,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:16:43

propria propria 410,000 30,75 12.607,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:21:09

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 410,000 30,75 12.607,50 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:19:01

PROPRIO PRÓPRIA 410,000 30,50 12.505,00 Sim

0091 - CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM COSTURA NA LATERAL E
ESTAMPAS, TAM. G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:09:31

cnv cnv 460,000 30,75 14.145,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:46:07

M R M R 460,000 25,00 11.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:54:27

CAMISETA PROPRIA 460,000 30,00 13.800,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:23:17

GHC GHC 460,000 30,75 14.145,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:17:12

propria propria 460,000 30,75 14.145,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:21:32

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 460,000 30,75 14.145,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:19:29

PROPRIO PRÓPRIA 460,000 30,75 14.145,00 Sim

0092 - CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL MASCULINA EM MALHA PV, COM E SEM COSTURA NA LATERAL E
ESTAMPAS, TAM. GG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:10:00

cnv cnv 190,000 29,50 5.605,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:46:59

M R M R 190,000 25,00 4.750,00 Sim
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ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:54:58

CAMISETA PROPRIA 190,000 29,00 5.510,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:23:43

GHC GHC 190,000 29,50 5.605,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:17:31

propria propria 190,000 29,50 5.605,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:21:52

Camiseta Marca
Própria

Marca Própria 190,000 29,50 5.605,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:19:50

PROPRIO PRÓPRIA 190,000 29,50 5.605,00 Sim

0093 - CONFECCAO DE CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162 G/MY
100% ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:10:25

cnv cnv 180,000 72,25 13.005,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:48:29

M R M R 180,000 70,00 12.600,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:24:11

GHC GHC 180,000 72,25 13.005,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:17:54

propria propria 180,000 72,25 13.005,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:30:38

CONFECCAO DE
CAMISOLA
ADULTA, TECIDO
POP

fabricado por
atelei das cores

180,000 70,00 12.600,00 Sim

0094 - CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162 G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:13:19

cnv cnv 150,000 71,75 10.762,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:49:12

M R M R 150,000 70,00 10.500,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:24:43

GHC GHC 150,000 71,75 10.762,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:18:19

propria propria 150,000 71,75 10.762,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:31:49

CONFECÇÃO DE
CAMISOLA
ADULTA, TECIDO
POP

fabricado por
atelei das cores

150,000 70,00 10.500,00 Sim

0095 - CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162 G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:16:14

cnv cnv 150,000 71,00 10.650,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:50:23

M R M R 150,000 70,00 10.500,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:25:01

GHC GHC 150,000 71,00 10.650,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:18:43

propria propria 150,000 71,00 10.650,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:32:49

CONFECÇÃO DE
CAMISOLA
ADULTA, TECIDO
POP

fabricado por
atelie das cores

150,000 70,00 10.500,00 Sim

0096 - CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162 G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:16:56

cnv cnv 150,000 71,00 10.650,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:51:02

M R M R 150,000 70,00 10.500,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:25:30

GHC GHC 150,000 71,00 10.650,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:19:02

propria propria 150,000 71,00 10.650,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:37:04

CONFECÇÃO DE
CAMISOLA
ADULTA, TECIDO
POP

fabricado por
atelie das cores

150,000 70,00 10.500,00 Sim

0097 - CAMISOLA FEMININA PARA ENFERMARIA, PERCAL 150 FIOS, 100%, 180 FIOS MISTOS, 60%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:17:28

cnv cnv 150,000 79,00 11.850,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:51:53

M R M R 150,000 75,00 11.250,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:25:56

GHC GHC 150,000 79,00 11.850,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:19:22

propria propria 150,000 79,00 11.850,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:34:27

CONFECÇÕES
DE CAMISOLA
FEMENINA PARA
ENF

fabrcado por atelei
das cores

150,000 78,00 11.700,00 Sim

0098 - CAMISOLA DE USO HOSPITALAR TRANSPASSADA, CONFECCIONADA EM PERCAL 180 FIOS NAS CORES AZUL
CLARO (BEBE), VERDE CLARO (BEBE) E BRANCA. PRODUZIDA COM TECIDOS DE ALTA QUALIDADE (COTEMINAS) A
CAMISOLA HOSPITALAR,PODENDO SER PRODUZIDA COM O LOGOTIPO BORDADO OU SILKADO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
11:17:56

cnv cnv 150,000 85,50 12.825,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:52:55

M R M R 150,000 75,00 11.250,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:26:15

GHC GHC 150,000 85,50 12.825,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:19:45

propria propria 150,000 85,50 12.825,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:35:44

CAMISOLA DE
USO
HOSPITALAR
TRANSPASSADA,

fabricado por
atelie das cores

150,000 85,00 12.750,00 Sim

0099 - MASCARA DE TECIDO ANTIVIRAL DUPLA CAMADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:50:12

CNV CNV 7.200,000 9,50 68.400,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:53:59

M R M R 7.200,000 5,00 36.000,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:56:19

MASCARA PROPRIA 7.200,000 9,00 64.800,00 Sim

CONFECÇÕES L.C.
EIRELI EPP

09.430.460/0001-
24

03/05/2021 -
15:52:32

PROPRIO LC/FABRICAÇÃO
PROPRIA

7.200,000 9,50 68.400,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:20:12

propria propria 7.200,000 9,50 68.400,00 Sim

TD COLETO
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

40.871.132/0001-
03

04/05/2021 -
07:57:43

M.RL Raio de Luz 7.200,000 9,50 68.400,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:20:36

PROPRIO PRÓPRIA 7.200,000 9,50 68.400,00 Sim
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VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:36:32

MASCARA DE
TECIDO
ANTIVIRAL
DUPLA CAMADA

fabricado por
atelei das cores

7.200,000 9,00 64.800,00 Sim

0100 - COLETE EM BRIM SILKADO,COLETE CONFECIONADO EM BRIM, SILKADO, EM CORES DIVERSAS,TAMANHO: P, M,
G E GG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:50:43

CNV CNV 50,000 62,00 3.100,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:54:37

M R M R 50,000 50,00 2.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:57:29

COLETE PROPRIA 50,000 61,00 3.050,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:26:39

GHC GHC 50,000 62,00 3.100,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:20:38

propria propria 50,000 62,00 3.100,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:21:19

PROPRIO PRÓPRIA 50,000 62,00 3.100,00 Sim

0101 - GORRO DE PAPAI NOEL,GORRO DE PAPAI NOEL, CONFECCIONADO EM CETIM E BARRA DE FELTRO, NAS
CORES VERMELHO E BRANCO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:53:45

cnv cnv 50,000 29,25 1.462,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:55:52

M R M R 50,000 25,00 1.250,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:27:07

GHC GHC 50,000 29,25 1.462,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:22:08

propria propria 50,000 29,25 1.462,50 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

04/05/2021 -
01:22:34

Gorro de Papai
Noel Marca
Própria

Marca Própria 50,000 29,25 1.462,50 Sim

0102 - MOCHILA EM NYLON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:54:21

cnv cnv 100,000 64,25 6.425,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:56:30

M R M R 100,000 60,00 6.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:27:59

GHC GHC 100,000 64,25 6.425,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:22:29

propria propria 100,000 64,25 6.425,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:21:55

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 64,25 6.425,00 Sim

0103 - CONFECCAO DE SHORT DE TACTEL,SHORT CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% POLIESTER, LEVE, MACIO E
CONFORTAEL. POSSUI COSTURAS REFORCADAS, BOLSOS FRONTAIS NAS LATERAIS,COS COM TECIDO REFORCADO
E ELASTICO EMBUTIDO. O AJUSTE S FEITO POR UM CORDAO TRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:55:56

cnv cnv 160,000 43,25 6.920,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:57:02

M R M R 160,000 35,00 5.600,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:58:11

shorts PROPRIA 160,000 43,00 6.880,00 Sim
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Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:28:19

GHC GHC 160,000 43,25 6.920,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:22:49

propria propria 160,000 43,25 6.920,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:22:17

PROPRIO PRÓPRIA 160,000 43,25 6.920,00 Sim

0104 - CONFECCAO DE SHORT SAIA,SHORT SAIA CONFECCIONADA EM HELANCA DE BOA QUALIDADE, TIPO COLEGIAL.
TAMANHOS E CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:57:01

cnv cnv 100,000 39,75 3.975,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:57:33

M R M R 100,000 35,00 3.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
08:58:51

SHORTS SAIA PROPRIA 100,000 39,00 3.900,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:28:39

GHC GHC 100,000 39,75 3.975,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:23:07

propria propria 100,000 39,75 3.975,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:22:43

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 39,75 3.975,00 Sim

0105 - CONFECCAO DE SHORTS DE HELANCA,BERMUDA CONFECCIONADA EM HELANCA DE BOA QUALIDADE, TIPO
COLEGIAL. TAMANHOS E CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:57:22

cnv cnv 100,000 33,00 3.300,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:58:00

M R M R 100,000 25,00 2.500,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
10:12:59

shorts PROPRIA 100,000 32,00 3.200,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:28:58

GHC GHC 100,000 33,00 3.300,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:23:30

propria propria 100,000 33,00 3.300,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:23:09

PROPRIO PRÓPRIA 100,000 33,00 3.300,00 Sim

0106 - JALECO MANGA COMPRIDA , JALECO MANGA COMPRIDA EM TECIDO GABARDINE NA COR BRANCA, DEVENDO
CONTER AS SEGUINTES ESCRITAS E LOGOTIPOS : UPA 24 UNIDADE DE PROTO ATENDIMENTO COM TAMANHOS
MINIMO DE 9 CNT NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO , MARCA DO SUS E
MINISTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:59:10

cnv cnv 80,000 120,50 9.640,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
18:59:28

M R M R 80,000 130,00 10.400,00 Sim

ROBERTA DIOGENIS -
EIRELI

27.363.322/0001-
51

03/05/2021 -
10:13:37

JALECO PROPRIA 80,000 119,00 9.520,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:29:20

GHC GHC 80,000 120,50 9.640,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:23:52

propria propria 80,000 120,50 9.640,00 Sim

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

00.773.352/0001-
80

04/05/2021 -
08:23:38

PROPRIO PRÓPRIA 80,000 120,50 9.640,00 Sim

0107 - CONFECCAO DE FRONHAS PARA TRAVESSEIROS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 60CMX40CMX10CM, EM
TECIDO PERCAL 150 FIOS OU SUPERIOR, NA COR BRANCA OU AZUL.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
13:59:44

cnv cnv 150,000 26,25 3.937,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:00:02

M R M R 150,000 25,00 3.750,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:29:39

GHC GHC 150,000 26,25 3.937,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:24:13

propria propria 150,000 26,25 3.937,50 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:22:17

CONFECÇÃO DE
FRONHAS PARA
TRAVESSEIROS,

fabricado por
atelie das cores

150,000 26,00 3.900,00 Sim

0108 - CONFECCAO DE MACACAO SAMU PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS REFLETIVAS,TAM.P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
14:00:14

cnv cnv 20,000 324,25 6.485,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:38:53

Macacão Petter Uniformes 20,000 324,25 6.485,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:00:53

M R M R 20,000 300,00 6.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:30:05

GHC GHC 20,000 324,25 6.485,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:24:39

propria propria 20,000 324,25 6.485,00 Sim

0109 - CONFECCAO DE MACACAO SAMU PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS REFLETIVAS,TAM.M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
14:00:47

cnv cnv 20,000 324,25 6.485,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:39:12

Macacão Petter Uniformes 20,000 324,25 6.485,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:02:05

M R M R 20,000 300,00 6.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:30:25

GHC GHC 20,000 324,25 6.485,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:25:07

propria propria 20,000 324,25 6.485,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:24:12

CONFECÇÃO DE
MACACAO SAMU
PERSONALIZADO

fabricado por
atelie das cores

20,000 320,00 6.400,00 Sim

0110 - CONFECCAO DE MACACAO SAMU PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS REFLETIVAS,TAM.G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
14:01:16

cnv cnv 20,000 324,25 6.485,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:39:29

Macacão Petter Uniformes 20,000 324,25 6.485,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:02:31

M R M R 20,000 300,00 6.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:30:47

GHC GHC 20,000 324,25 6.485,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:25:28

propria propria 20,000 324,25 6.485,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:24:50

CONFECCAO DE
MACACAO SAMU
PERSONALIZADO

dabricado por
atelei das cores

20,000 320,00 6.400,00 Sim

0111 - CONFECCAO DE MACACAO SAMU PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS REFLETIVAS,TAM.GG
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
14:03:04

cnv cnv 20,000 324,25 6.485,00 Sim

PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-
95

30/04/2021 -
11:39:53

Macacão Petter Uniformes 20,000 324,25 6.485,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:03:58

M R M R 20,000 300,00 6.000,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:31:14

GHC GHC 20,000 324,25 6.485,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:25:58

propria propria 20,000 324,25 6.485,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:25:33

CONFECCAO DE
MACACAO SAMU
PERSONALIZADO

fabricado por
atelei das cores

20,000 320,00 6.400,00 Sim

0112 - CONFECCAO DE CAPA PARA COLCHï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
14:03:37

cnv cnv 150,000 84,25 12.637,50 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:04:57

M R M R 150,000 85,00 12.750,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:31:54

GHC GHC 150,000 84,25 12.637,50 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:26:20

propria propria 150,000 84,25 12.637,50 Sim

0113 - CONJUNTO CIRURGICO (PIJAMA) UNISSEX - BLUSA E
CALï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
14:04:04

cnv cnv 100,000 136,00 13.600,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:06:07

M R M R 100,000 145,00 14.500,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:32:16

GHC GHC 100,000 136,00 13.600,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:26:39

propria propria 100,000 136,00 13.600,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:26:51

CONFECÇÃO DE
CONJUNTO
CIRURGICO
(PIJAMA)

atelie das cores 100,000 136,00 13.600,00 Sim

0114 - CONJUNTO CIRURGICO (PIJAMA) UNISSEX - BLUSA E
CALï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
14:04:26

cnv cnv 100,000 128,50 12.850,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:07:44

M R M R 100,000 145,00 14.500,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:32:39

GHC GHC 100,000 128,50 12.850,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:26:57

propria propria 100,000 128,50 12.850,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:27:59

CONFECÇÃO DE
CONJUNTO
CIRURGICO
(PIJAMA)

fabricado por
atelie das cores

100,000 128,00 12.800,00 Sim

0115 - CONJUNTO CIRURGICO (PIJAMA) UNISSEX - BLUSA E
CALï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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R.B.M.F Comercio
Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

06.916.722/0001-
77

23/04/2021 -
14:04:50

cnv cnv 100,000 128,75 12.875,00 Sim

M. R. DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

07.670.734/0001-
27

01/05/2021 -
19:07:58

M R M R 100,000 145,00 14.500,00 Sim

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

03/05/2021 -
16:33:00

GHC GHC 100,000 128,75 12.875,00 Sim

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-
44

03/05/2021 -
17:27:19

propria propria 100,000 128,75 12.875,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

04/05/2021 -
08:28:49

CONFECÇÃO DE
CONJUNTO
CIRURGICO
(PIJAMA)

fabricado por
atelie das cores

100,000 128,00 12.800,00 Sim

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

R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp 06.916.722/0001-77 120 dias

Ghc Uniformes Profissionais Ltda 10.242.466/0001-57 060 dias

CONFECÇÕES L.C. EIRELI EPP 09.430.460/0001-24 90 dias

PETTER UNIFORMES EIRELI 16.996.110/0001-95 60 dias

ROBERTA DIOGENIS - EIRELI 27.363.322/0001-51 60 dias

33 CONFECCOES EIRELI 36.757.133/0001-54 60 dias

JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA 00.773.352/0001-80 90 dias

M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI 07.670.734/0001-27 60 dias

VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 36.809.375/0001-44 060 dias

RJ TEXTIL - EIRELI 29.327.382/0001-44 60 dias

TD COLETO COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.871.132/0001-03 90 dias

Lances Enviados
0001 - CONFECCAO DE BOLSA CONFECCIONADA EM LONA -MODELO FUNASA PARA AGENTES
DE SAUDE E FISCAIS MUNICIPAIS.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:48:47 52,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:14:17 50,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:29:01 57,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:48:08 57,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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03/05/2021 - 23:07:19 57,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:19:05 57,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:19:34 49,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:20:11 49,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:21:20 49,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:22:26 49,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:22:48 49,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 09:23:18 49,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:27:21 49,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:27:49 49,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:30:06 49,20 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:30:25 49,10 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:30:50 49,05 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:31:38 49,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:31:54 48,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 09:32:06 48,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:32:59 48,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:33:09 48,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:33:20 48,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:33:46 48,20 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:34:03 45,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:35:32 44,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:40:34 43,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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0002 - CONFECCAO DE BOLSA TECIDO DE ALGODAO,BOLSA CONFECCIONADA EM TECIDO DE
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:49:25 30,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:15:40 55,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:30:14 52,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:48:35 52,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:56:56

03/05/2021 - 23:07:34 52,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:20:27 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:20:35 49,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:56:56
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04/05/2021 - 09:23:03 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:35:40 27,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:37:15 27,80 (lance oculto) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

0003 - CONFECCAO DE BOLSA TIPO SACOLA TECTEL,BOLSA TIPO SACOLA, CONFECCIONADA EM MATERIAL TACTEL,
COSTURADA COM ALCAS DOS DOIS LADOS, DIMENSOES:60X30 CM. CORES E TAMANHOS A ESCOLHER.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:50:41 40,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:16:54 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 16:30:35 30,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:52:53 30,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

03/05/2021 - 23:07:59 30,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:19:51 57,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:19:44 29,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:20:04 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:20:48 29,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:20:55 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

04/05/2021 - 09:22:19 24,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:22:50 24,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 09:23:12 23,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:24:14 23,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

04/05/2021 - 09:24:27 22,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:24:58 22,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

04/05/2021 - 09:25:30 21,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:27:50 19,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

04/05/2021 - 09:27:55 20,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:27:55 20,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 09:28:07 19,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:30:38 18,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:30:55 18,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

04/05/2021 - 09:31:52 17,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:32:15 16,90 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

04/05/2021 - 09:32:31 16,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:32:43 16,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:33:26 16,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

04/05/2021 - 09:33:56 15,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:34:08 15,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

04/05/2021 - 09:34:58 14,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:36:03 12,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:36:58 12,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:08

0004 - BONE BORDADO COM A LOGO DO SAMU, CONFECCIONADO EM TECIDO NA COR AZUL MARINHO.
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 08:51:07 33,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:17:53 35,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:30:54 40,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:53:13 40,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

03/05/2021 - 23:08:24 40,50 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:21:47 40,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:19:33 33,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:20:22 35,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:21:29 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:23:10 29,99 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53



Página 60 de 487

04/05/2021 - 09:23:35 29,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:25:23 29,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:32:11 29,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:32:46 29,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:32:56 28,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:33:20 28,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:34:03 28,86 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:34:13 28,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:35:23 28,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:35:45 28,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:36:20 28,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:36:25 28,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:36:31 27,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:37:30 26,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 09:37:40 24,40 (lance oculto) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:38:56 27,50 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:39:23 26,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0005 - CONFECCAO DE BONEBRIM C/ ESTAMPA POLICROMIA,BONE EM BRIM NA CONFECCIONADO COM ESTAMPA EM
POLICROMIA E FECHO EM FIVELA METALICA.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:51:40 42,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:19:02 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:06:13 32,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:31:16 33,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:53:46 33,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

03/05/2021 - 23:08:46 33,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:26:07 33,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 09:19:43 30,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:20:37 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:21:00 29,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:21:48 29,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:23:34 29,89 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:23:52 29,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:24:32 29,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:32:08 29,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:32:30 29,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 09:33:05 28,90 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 09:33:17 28,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:33:38 28,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:33:56 28,50 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 09:34:07 28,51 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:34:32 28,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:34:48 28,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:35:17 27,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:35:39 27,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:35:54 26,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:36:07 26,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 09:36:09 26,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:36:23 26,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:36:35 26,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:36:52 26,50 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:37:00 26,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:37:20 26,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:37:28 26,41 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:37:38 26,20 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:37:54 26,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:38:06 25,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:38:10 26,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:38:45 25,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:38:56 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:39:00 24,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:40:35 24,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45



Página 65 de 487

04/05/2021 - 09:41:14 24,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:42:12 21,90 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:43:08 23,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:43:58 24,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:44:36 17,90 (lance oculto) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

0006 - BONE EM BRIM
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:52:22 87,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:20:04 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:06:58 42,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:31:38 42,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:55:16 42,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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03/05/2021 - 23:09:14 42,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:19:50 30,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:20:51 35,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:22:21 29,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:23:52 29,89 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:24:17 29,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:24:20 29,90 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:25:40 29,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:25:57 29,98 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:33:17 29,60 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21
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04/05/2021 - 09:33:26 29,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:33:53 29,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:34:07 29,20 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 09:34:12 29,41 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:35:09 29,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:36:02 28,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:36:13 28,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:36:28 28,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:36:45 28,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:36:54 28,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:37:09 28,50 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:37:24 28,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:37:49 28,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:37:57 28,20 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 09:38:23 28,21 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:41:41 28,10 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:42:00 28,05 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:42:57 28,06 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 09:43:48 28,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:43:55 26,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:45:00 23,40 (lance oculto) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

0007 - CALCA MASCULINA DA BANDA MACIA - EM TECIDO OXFORD
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:52:47 89,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:21:20 80,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:53:07 87,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:32:19 87,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:55:40 87,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:21:07 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:22:43 79,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:24:10 79,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:24:38 79,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:24:49 79,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:26:49 79,50 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 09:27:39 79,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:28:19 79,35 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:28:29 79,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:29:48 79,20 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:29:59 79,21 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:30:13 79,10 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:31:01 79,05 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 09:31:44 79,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:32:09 79,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:32:18 78,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:32:32 78,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:33:12 78,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:33:36 78,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 09:33:55 78,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:34:04 78,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:34:28 77,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:34:39 77,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:34:43 77,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:36:09 77,50 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:36:12 77,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:36:15 77,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:36:21 76,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:36:24 77,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 09:36:35 75,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:36:38 75,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:36:47 74,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:36:53 75,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:36:55 74,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:37:06 74,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:37:15 74,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13



Página 74 de 487

04/05/2021 - 09:37:30 74,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:37:42 74,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:37:42 74,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:37:53 74,10 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:38:02 74,11 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:38:14 74,05 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:38:34 74,06 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:38:34 74,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:38:50 73,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 09:38:53 74,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:39:03 73,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:39:04 73,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:39:31 73,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:40:08 73,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:40:29 73,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:40:35 73,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 09:41:05 73,61 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:41:08 73,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:41:46 54,80 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:41:48 70,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:42:13 72,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:43:21 73,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0008 - CAMISA EM TECIDO MASCULINA DA BANDA MARCIAL
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:53:59 59,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:22:04 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:53:26 89,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:32:40 89,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:56:06 89,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:21:22 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:23:09 58,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - 04/05/2021 09:30:11

04/05/2021 - 09:24:21 84,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:24:32 57,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:27:41 69,88 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:43:36 57,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0009 - SAIA EM TECIDO FEMININA DA BANDA MACIAL - EM TECIDO OXFORD
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:55:30 76,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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01/05/2021 - 17:23:13 55,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:54:01 59,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:33:14 59,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:56:28 59,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:21:34 54,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:23:32 53,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:24:51 52,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:25:39 51,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 09:25:54 51,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:26:22 51,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:27:09 51,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:27:19 51,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:27:23 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:28:41 49,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:28:58 49,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 09:29:53 49,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:30:19 49,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:31:39 49,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:31:58 49,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:32:25 49,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:32:38 49,65 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:32:51 49,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 09:33:38 49,61 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:34:01 49,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:34:11 49,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:34:24 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:34:40 48,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:34:51 48,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:34:58 48,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:35:03 48,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 09:35:53 46,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:36:00 40,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:38:56 47,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0010 - CAMISA EM TECIDO FEMININA DA BANDA MARCIAL
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:56:21 91,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:24:18 80,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:54:36 76,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:33:45 76,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:56:59 76,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 09:21:45 76,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:23:50 75,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:25:09 74,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:25:51 73,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:26:15 73,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:27:14 73,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:27:37 70,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido



Página 84 de 487

04/05/2021 - 09:28:51 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:29:25 69,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:30:04 69,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:30:32 69,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:31:29 69,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:31:52 69,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:32:42 69,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 09:34:14 69,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:34:35 69,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:35:22 59,98 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:35:29 67,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:38:30 67,99 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0011 - CONFECCAO DE CALCA EM BRIM PESADO 100, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E UM TRASEIRO, ELASTICO TOTAL
DA CINTURA, CORDAO DE AJUSTE E FAIXA REFLETIVA. TAM. 38,42,46 E 48
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 08:57:24 91,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:28:17 91,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:28:20 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:08:26 91,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 15:55:16 91,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:34:18 91,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:57:31 91,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:26

04/05/2021 - 09:34:30 69,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:42:02 68,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:26

04/05/2021 - 09:42:05 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:42:30 59,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:43:51 58,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:26
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04/05/2021 - 09:44:49 57,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:46:14 57,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:47:04 55,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:26

04/05/2021 - 09:47:07 49,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:47:17 50,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:51 49,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:47:54 48,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:48:16 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:26

04/05/2021 - 09:49:10 60,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:50:27 44,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:51:27 43,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:26
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04/05/2021 - 09:51:43 41,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:53:37 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:26

04/05/2021 - 09:54:29 40,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:56:19 31,90 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:57:34 39,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:26

0012 - CONFECCAO DE BERMUDA COTTON,BERMUDA CONFECCIONADA EM COTTON MATERIAL ENCORPADO,
MODELO CICLISTA, TAMANHOS E CORES NO ATO DO PEDIDO.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:09:27 88,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:29:16 35,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:09:07 42,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 15:55:33 42,45 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:34:56 42,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:58:04 42,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 09:42:21 36,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:42:32 39,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:45:02 34,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:04 34,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:47:41 34,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:59 34,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:49:04 34,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 09:50:42 34,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:52:52 40,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:55:37 33,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0013 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100
ALGODAO CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: P
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:09:30 88,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:28:47 88,00 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:30:44 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:09:48 87,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21
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03/05/2021 - 15:55:55 88,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:35:25 88,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:58:29 88,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:58

04/05/2021 - 09:34:59 69,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:42:32 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:44:01 80,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:57:58

04/05/2021 - 09:45:23 68,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:11 49,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:47:47 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 09:49:57 56,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:50:07 52,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:50:23 44,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:53:33 35,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

0014 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100
ALGODAO CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: M
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:09:35 90,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:29:07 88,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:31:29 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:10:17 88,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 15:56:12 88,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:35:50 88,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:58:56 88,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - atraso nas amostras 02/06/2021 15:34:59

04/05/2021 - 09:35:01 69,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:42:40 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:44:10 80,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - atraso nas amostras 02/06/2021 15:34:59

04/05/2021 - 09:45:31 68,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:16 49,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:47:52 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:50:09 56,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 09:50:18 52,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:50:19 44,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:55:00 33,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

0015 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100
ALGODAO CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: G
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:10:40 91,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:29:29 90,75 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:33:45 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:10:49 90,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 15:56:32 90,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:36:18 90,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 16:59:29 90,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:58:21

04/05/2021 - 09:35:04 69,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:42:48 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:44:19 80,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:58:21

04/05/2021 - 09:45:37 68,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:20 49,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:47:58 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:50:15 44,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:50:23 56,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 09:50:24 52,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:55:17 33,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

0016 - CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO
CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: GG
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:11:01 91,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:29:57 91,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:34:39 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:11:28 91,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 15:56:54 91,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:37:06 91,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:00:03 91,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:58:11

04/05/2021 - 09:35:08 69,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:43:55 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:45:43 68,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:28 49,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:48:03 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:49:49 80,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:58:11

04/05/2021 - 09:50:04 44,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 09:50:30 52,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:50:33 56,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:56:43 33,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

0017 - CALCA EM BRIM TAMANHO PEQUENO
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:11:52 89,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:30:27 89,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:36:11 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:57:14 89,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:37:30 89,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:00:28 89,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:58:34
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04/05/2021 - 09:37:51 69,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:44:04 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:45:51 68,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:45:54 80,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:58:34

04/05/2021 - 09:47:31 68,80 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:48:18 68,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:50:00 68,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:51:07 80,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:51:48 67,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:52:34 67,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:52:44 65,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

0018 - CALCA EM BRIM TAM M
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:12:03 89,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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30/04/2021 - 11:30:52 89,75 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:36:54 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:57:40 89,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:38:15 89,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:01:12 89,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:04

04/05/2021 - 09:37:48 69,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:45:47 80,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:04

04/05/2021 - 09:45:58 68,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:37 68,80 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:48:23 68,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:49:56 68,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:51:18 80,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30



Página 101 de 487

04/05/2021 - 09:51:43 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:51:43 67,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:52:19 67,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:53:08 66,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:54:02 66,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:54:55 66,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:55:39 64,90 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

0019 - CALCA EM BRIM TAMANHO GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:12:09 90,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:31:10 90,50 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:37:28 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:57:57 90,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:38:52 90,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:02:04 90,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:20

04/05/2021 - 09:37:26 69,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:45:00 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:45:38 80,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:20

04/05/2021 - 09:46:06 68,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:47:40 68,80 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:48:27 68,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:50:10 68,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:51:34 80,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 09:51:38 67,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:52:25 67,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:53:13 66,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:54:15 66,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 09:59:08 64,99 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:00:06 66,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0020 - CAMISA DE TIME SUBLIMADA EM NEW FIT,
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:12:14 49,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:39:10 45,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:58:18 49,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:39:39 49,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:02:29 49,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:31

04/05/2021 - 07:31:55 49,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 09:34:44 44,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:45:29 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:31

04/05/2021 - 09:46:33 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:46:57 39,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:47:31 35,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:31

04/05/2021 - 09:48:35 34,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:48:50 34,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:49:11 34,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:49:22 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:31

04/05/2021 - 09:49:26 34,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:49:37 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:49:56 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:31

04/05/2021 - 09:51:32 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:52:05 24,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:31
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04/05/2021 - 09:52:47 23,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:53:22 23,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:53:30 39,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 09:53:42 23,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:53:55 23,60 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:54:10 23,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 09:54:19 23,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:54:35 23,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:54:51 23,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:55:09 23,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:55:17 23,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:55:42 22,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:56:11 22,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 09:57:10 22,70 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:57:44 20,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:31

0021 - CAMISA DE TIME EM NEW FIT
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:13:05 44,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:40:23 40,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:58:46 44,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:40:31 44,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:03:15 44,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 07:33:07 44,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:58:11 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:58:47 39,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 09:58:52 39,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:59:08 38,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:59:33 38,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 09:59:44 43,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:00:41 38,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:00:57 35,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:01:05 38,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:01:12 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:02:04 34,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:02:47 34,78 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:03:11 34,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:03:49 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:05:35 24,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:05:59 24,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:07:29 24,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:08:37 24,70 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:09:15 24,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:10:01 22,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:10:18 21,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:11:08 22,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:11:18 21,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:14:28 20,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:22:47 18,99 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0022 - CAMISA SUBLIMADA EM HELANCA
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:13:39 43,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:41:18 40,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:59:14 43,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:40:56 43,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:03:40 43,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

03/05/2021 - 23:10:27 43,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 07:34:22 43,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 09:58:45 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:59:00 39,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:59:14 39,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:59:23 38,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:00:06 42,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:00:52 38,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:01:10 38,71 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:01:13 38,65 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:01:25 38,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:01:58 38,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:02:56 38,48 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:03:03 38,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:03:53 38,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:05:50 38,20 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:06:08 38,10 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:07:08 38,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:08:12 37,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:09:09 37,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:20 37,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:10:05 37,45 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:11:13 37,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:11:21 37,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:11:27 37,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:11:37 37,10 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:11:50 37,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:11:54 37,05 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:12:03 36,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:12:20 36,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:13:01 36,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:13:14 36,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:13:19 36,65 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:13:29 35,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:13:45 34,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:13:52 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:13:57 34,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:14:17 34,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:14:49 33,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:15:04 27,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 10:15:33 30,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:16:46 29,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0023 - CAMISA EM BRIM MANGA LONGA PEQUENA
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:14:07 84,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:31:55 84,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:42:00 80,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 15:59:42 84,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:41:36 84,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:04:06 84,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido



Página 116 de 487

04/05/2021 - 09:58:57 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:59:10 79,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:59:20 79,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 09:59:58 79,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:01:04 79,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:01:20 70,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:01:32 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:02:11 69,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:02:47 69,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:03:46 69,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:04:06 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:05:28 49,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:05:38 69,58 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:06:09 49,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:06:18 49,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:07:12 49,71 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:07:39 49,65 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:07:57 49,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:08:18 49,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:13 49,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:09:16 49,51 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:09:24 49,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:45 49,31 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:09:52 49,25 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:10:16 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:10:38 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:10:41 47,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:11:05 44,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:11:47 44,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:12:12 44,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:13:07 44,71 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:13:52 44,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:14:09 44,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:14:26 44,45 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:15:02 44,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:15:47 44,41 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:22:49 40,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:23:00 44,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:23:34 39,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:24:23 38,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0024 - CAMISA EM BRIM MANGA LONGA MEDIA
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 09:14:47 84,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:32:15 84,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:42:46 80,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:00:02 84,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:42:03 84,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:04:49 84,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:59:21 79,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:59:37 79,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:00:09 79,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:01:15 79,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:01:25 70,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 10:01:40 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:02:32 69,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:02:42 69,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:03:32 69,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:04:11 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:05:34 49,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:06:09 69,58 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:06:25 49,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:06:32 49,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:06:54 49,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:07:48 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:08:24 48,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:19 48,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:09:30 48,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:48 48,81 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 10:10:22 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:10:33 47,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:10:44 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:10:59 44,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:11:54 44,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:12:19 44,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:13:03 44,71 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:13:59 44,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:14:16 44,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:14:31 44,45 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:15:08 44,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:15:43 44,41 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:17:21 40,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:17:30 44,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:18:03 39,99 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:18:48 39,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

0025 - CAMISA EM BRIM MANGA LONGA GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:15:20 84,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:33:41 84,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:43:15 80,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:00:25 84,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:42:27 84,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:05:09 84,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:59:26 79,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:59:45 79,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:00:20 79,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:01:27 79,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:01:31 70,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:01:50 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:02:40 69,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:03:17 69,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:03:26 69,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:04:21 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:05:39 49,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:06:18 69,58 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:06:37 49,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:06:46 49,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:07:08 49,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:07:11 49,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:07:25 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:08:29 48,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:29 48,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:09:35 48,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:09:41 48,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:10:05 48,61 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:10:15 48,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:10:23 48,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:10:29 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:10:46 45,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:10:51 47,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:10:54 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:12:01 44,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:12:25 44,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:12:29 44,81 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 10:12:59 44,71 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:14:04 44,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:14:21 44,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:14:36 44,45 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:15:13 44,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:15:35 44,41 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:23:09 40,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:23:14 44,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:23:42 39,50 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:23:59 38,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0026 - CAMISA EM BRIM MANGA LONGA GG
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:15:50 85,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:33:58 85,50 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:43:36 80,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:01:03 85,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:42:57 85,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:05:32 85,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 09:59:33 79,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 09:59:56 79,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:00:29 79,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:01:33 79,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:01:38 70,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:01:58 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:02:11 69,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:02:33 69,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:02:47 68,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:03:22 68,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:04:02 68,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:04:27 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:04:33 68,55 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:05:44 49,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:06:27 69,58 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:06:44 49,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:06:52 49,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:07:05 49,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:07:31 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:08:34 48,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:28 48,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:09:39 48,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:09:55 48,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:10:01 48,61 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:10:08 48,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:10:17 48,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:10:30 48,51 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:10:34 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:10:39 48,31 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:10:52 45,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:10:56 47,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:11:02 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:12:07 44,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:12:26 44,81 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 10:12:46 44,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:14:09 44,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:14:28 44,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:14:43 44,45 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:15:20 44,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:15:32 44,41 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:19:27 44,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:19:33 40,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:19:56 39,90 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:21:13 39,99 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0027 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50%
ALOGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:18:37 59,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

03/05/2021 - 08:12:44 59,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:01:21 59,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:43:22 59,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:06:03 59,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:50

03/05/2021 - 23:10:58 59,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:35:43 59,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:00:42 59,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:01:46 58,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:01:51 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:50

04/05/2021 - 10:02:07 49,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:02:57 49,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:03:14 49,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:03:33 49,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:04:18 49,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:04:46 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:50

04/05/2021 - 10:06:01 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:06:12 45,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:06:23 44,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:07:01 44,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:07:42 44,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:08:43 44,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:47 44,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:10:02 44,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:10:26 44,41 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:10:58 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:50

04/05/2021 - 10:11:36 44,20 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 10:11:47 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:12:41 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:13:53 17,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:50

04/05/2021 - 10:15:10 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:21:31 39,80 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:22:18 16,50 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 10:59:50

0028 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50%
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Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 09:19:34 59,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:44:46 55,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:16:48 59,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:01:40 59,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:43:57 59,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:06:51 59,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:14

03/05/2021 - 23:11:22 59,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:37:03 59,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:00:47 55,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 10:02:15 54,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:02:45 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:14

04/05/2021 - 10:03:03 49,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:03:20 49,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:03:39 49,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:04:23 49,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:04:38 49,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:04:56 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:14

04/05/2021 - 10:06:23 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:06:35 45,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:07:06 44,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:08:21 44,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:08:49 44,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:09:14 44,50 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:09:55 44,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:10:09 44,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:10:44 44,31 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:11:01 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:14

04/05/2021 - 10:11:46 44,20 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:11:52 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:12:42 29,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:12:47 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:13:59 17,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:14

04/05/2021 - 10:15:03 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:15:24 16,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:21:25 39,80 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:22:41 16,50 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:14

0029 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM TECIDO PIQUET MISTO, 50% ALOGODAOE
50%POLIESTER DE EXCELENTE QUALIDADE,COM BOLSO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO,
COM LOGOMARCA. T
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:20:02 58,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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03/05/2021 - 08:17:23 58,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:02:02 58,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:44:24 58,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:07:31 58,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:29

03/05/2021 - 23:11:42 58,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:39:13 58,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:00:52 58,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 10:02:25 57,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:02:53 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:29

04/05/2021 - 10:03:09 49,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:03:24 49,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:03:49 49,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:04:43 49,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:05:08 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:29

04/05/2021 - 10:06:50 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:06:54 45,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 10:07:15 44,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:08:26 44,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:08:56 44,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:10:59 44,61 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:11:06 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:29

04/05/2021 - 10:11:56 44,20 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 10:11:57 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:12:54 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:14:05 17,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:29

04/05/2021 - 10:15:14 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:20:37 16,50 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:29

0030 - CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK FEMININA EM MALHA FIO 30,1 COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS.
TAM P
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:20:22 40,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:45:55 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:21:17 40,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:02:19 40,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:44:49 40,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:08:10 40,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:38

03/05/2021 - 23:12:06 40,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:40:33 40,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:00:57 30,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:03:17 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:03:21 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:38

04/05/2021 - 10:04:04 24,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido



Página 148 de 487

04/05/2021 - 10:04:25 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:05:14 26,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:05:25 20,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:38

04/05/2021 - 10:07:27 29,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:09:01 19,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:11:16 18,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:38

04/05/2021 - 10:13:05 17,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:13:11 26,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:14:12 16,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:38

04/05/2021 - 10:20:20 15,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:00:38
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23/04/2021 - 09:33:25 35,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:46:55 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:21:51 35,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:02:45 35,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:45:21 35,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:08:49 32,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:02

03/05/2021 - 23:12:33 35,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:41:46 35,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 10:16:47 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:21:59 29,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:23:55 29,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:25:24 29,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:26:22 16,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:02

04/05/2021 - 10:28:18 15,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:28:40 29,78 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:29:40 18,00 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 10:35:43 13,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:02

04/05/2021 - 10:37:05 14,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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23/04/2021 - 09:34:06 35,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:48:04 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:22:18 35,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:03:07 35,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:45:53 35,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:09:14 35,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:10

03/05/2021 - 23:12:49 39,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:42:53 35,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45



Página 152 de 487

04/05/2021 - 10:16:56 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:22:11 29,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:24:02 29,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:25:32 29,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:26:26 16,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:10

04/05/2021 - 10:28:26 15,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:28:38 18,00 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 10:28:55 29,78 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:36:39 13,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:10

04/05/2021 - 10:37:14 14,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0033 - SHORT DE TIME EM HELANCA
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 09:34:30 32,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:48:39 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:22:44 32,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:03:26 32,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:46:14 32,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:09:44 32,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 07:43:46 32,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:17:04 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:23:54 29,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 10:24:13 29,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:24:26 28,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:25:09 28,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:25:24 28,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:26:02 31,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:26:07 28,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:26:24 27,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:26:39 27,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:26:44 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:26:53 27,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 10:27:24 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:27:27 24,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:27:49 24,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:28:16 24,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:28:37 23,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:28:52 23,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:29:11 23,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:29:18 23,75 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:29:21 22,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:30:19 22,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:30:24 19,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:30:38 17,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:30:43 20,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:30:51 18,90 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

0034 - SHORT DE TIME EM NEW FIT
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:35:04 36,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:49:08 35,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:03:51 36,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:46:38 36,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:10:05 36,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 07:44:43 36,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 10:17:15 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:23:47 32,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:24:33 31,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:25:30 31,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:25:39 31,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:26:08 31,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:26:15 31,49 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:26:39 31,10 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:26:47 31,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:26:50 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:27:35 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:28:43 23,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:28:50 24,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:29:00 23,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:29:40 23,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:29:51 23,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:29:57 23,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:30:23 23,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 10:30:28 23,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:31:04 20,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:31:05 22,90 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:31:14 19,89 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:31:18 19,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0035 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA FEMININA,CAMISA SOCIAL FEMININA COM MANGA
COMPRIDA, BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:35:30 77,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:34:40 77,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:50:03 70,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:04:09 77,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:47:00 77,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:10:32 77,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:17:24 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:22:54 69,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:26:48 69,92 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:26:56 69,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:28:42 69,71 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 10:28:51 69,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:29:29 69,61 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:29:45 69,62 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:30:02 69,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:30:46 69,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:32:00 69,31 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:32:41 64,96 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:32:45 53,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:33:01 60,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:33:22 59,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0036 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA COMPRIDA MASCULINA,CAMISA SOCIAL MASCULINA, COM MANGA
COMPRIDA, BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:36:08 77,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:35:06 77,75 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:51:20 70,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:04:27 77,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:47:27 77,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:11:11 77,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 10:17:29 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:23:02 69,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:24:59 77,24 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:27:03 69,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:28:39 69,71 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:28:57 69,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:29:23 69,61 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:29:46 69,59 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:30:11 69,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:30:53 69,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:31:49 69,21 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:32:23 69,22 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:32:33 69,10 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:32:58 69,11 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:33:14 69,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:33:36 68,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:33:50 69,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:34:08 68,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:34:31 68,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:34:47 68,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:35:25 68,61 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:35:56 59,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:36:00 55,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:36:12 59,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:36:42 68,20 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0037 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA FEMININA,CAMISA SOCIAL FEMININA COM MANGA CURTA,
BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 09:36:33 70,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:35:29 70,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Considerado Inexequivel 06/05/2021 15:44:59

01/05/2021 - 17:52:11 60,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:04:45 70,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:47:51 70,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:11:42 70,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:17:38 59,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:22:41 59,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Considerado Inexequivel 06/05/2021 15:44:59

04/05/2021 - 10:27:16 59,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:27:30 59,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:33:27 59,79 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Considerado Inexequivel 06/05/2021 15:44:59

04/05/2021 - 10:34:32 0,49 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Considerado Inexequivel 06/05/2021 15:44:59
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04/05/2021 - 10:35:33 50,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:35:39 50,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0038 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA,CAMISA SOCIAL MASCOULINA, COM MANGA
COMPRIDA, BORDADA, CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:36:57 65,80 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:35:50 68,50 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 17:53:06 60,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:05:02 68,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:48:13 68,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:12:28 68,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:17:49 59,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:22:42 59,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:27:35 59,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:27:44 59,92 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:28:55 59,81 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:30:34 59,79 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:31:28 59,65 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:31:39 59,66 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:33:27 59,64 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:34:02 59,63 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:34:43 59,55 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:35:16 59,56 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:37:29 52,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:38:42 50,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:38:53 54,80 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0039 - CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:37:23 38,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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01/05/2021 - 17:54:10 35,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:23:37 38,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:05:30 38,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:48:50 38,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:13:19 38,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:20

03/05/2021 - 23:16:44 38,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:47:21 38,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:19:05 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:22:30 34,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:24:23 34,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:24:59 33,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:25:44 33,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:26:48 33,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:27:45 33,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:27:56 33,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:27:59 33,72 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:28:05 33,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:28:24 32,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:28:33 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:20

04/05/2021 - 10:29:14 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:29:16 30,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:29:36 29,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:30:47 29,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:31:16 29,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:31:49 17,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:01:20

04/05/2021 - 10:34:21 27,90 (lance oculto) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

0040 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV SILKADA,GOLA POLO, MALHA PV, MANGA CURTA,
SILKADA NO BOLSO(EM CORES), BRANCA E TAMHOS PP, P, M, G, GG.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:37:43 46,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:55:56 45,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:24:07 45,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21
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03/05/2021 - 16:05:52 46,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:49:12 46,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:13:49 46,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

03/05/2021 - 23:17:17 46,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:48:40 46,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:19:59 44,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:22:23 44,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:24:44 44,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 10:25:56 43,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:26:36 43,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:27:52 43,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:28:09 43,69 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:28:32 43,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:28:40 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:29:08 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:29:30 39,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:29:45 39,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:29:52 39,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:30:52 38,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:30:56 39,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:31:02 38,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:31:24 38,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:31:34 38,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:31:48 38,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:31:54 38,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:32:01 37,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:32:05 37,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:32:10 36,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:32:24 35,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:32:43 35,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:32:50 35,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:34:11 34,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:34:38 34,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:34:55 32,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:38:25 29,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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0041 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET BORDADA,CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA
PIQUET, COM GOLA POLO, MANGA CURTA, COM BOLSO BORDADO EM CORES.TAMANHO E COR A ESCOLHER.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:41:52 59,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:56:53 55,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:25:05 59,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:06:20 59,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:49:44 59,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:14:41 59,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

03/05/2021 - 23:17:44 59,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:49:46 59,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:38:55 54,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:39:10 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:39:17 53,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:40:26 49,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:41:09 49,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:41:16 49,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:41:42 49,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:42:40 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:43:04 49,60 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:43:50 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:44:27 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:45:58 29,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:47:06 49,00 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:47:26 29,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:48:32 29,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:48:52 29,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:51:08 29,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:52:18 29,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:54:31 28,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0042 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PV BORDADA,CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA PV,
COM GOLA POLO, MANGA CURTA, BORDADA EM CORES E TAMANHOS DIVERSOS.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:42:26 51,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:57:28 45,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:27:39 51,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:06:42 51,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:50:13 51,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:15:38 51,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

03/05/2021 - 23:18:05 51,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:51:16 51,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:39:16 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:39:27 39,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:40:16 39,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:41:18 39,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:41:33 39,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:41:39 39,51 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 10:41:46 39,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:41:58 39,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:42:52 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:43:28 44,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:43:55 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:44:32 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:46:07 29,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:47:31 38,90 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:47:32 29,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:48:39 29,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:48:57 29,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:51:15 29,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:52:23 29,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:54:43 28,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0043 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS,CAMISETA GOLA TRADICIONAL
EM MALHA PP NOS TAMANHOS DE 0 A16 ANOS EM DIVERSAS CORES A SER ESCOLHIDA NO ATO DO PEDIDO DE
COMPRA.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:42:51 29,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:58:10 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:28:12 28,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:07:02 29,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:50:35 29,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:16:39 29,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:11
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03/05/2021 - 23:18:35 29,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:51:59 29,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:39:23 22,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:11

04/05/2021 - 10:39:39 21,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:39:46 28,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:40:07 21,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:41:24 20,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:41:36 20,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:41:50 20,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:43:08 13,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:11
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04/05/2021 - 10:44:43 14,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:45:55 12,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:46:21 12,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:47:15 12,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:51:12 11,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:11

04/05/2021 - 10:53:06 10,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:11

0044 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV SILKADA,CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA
PV, COM GOLA TRADICIONAL, MANGA CURTA, SILKADA EM CORES E TAMANHO DIVERSOS.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:46:24 29,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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01/05/2021 - 17:58:42 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:30:14 28,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:07:18 29,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:50:55 29,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:17:25 29,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:24

04/05/2021 - 01:14:26 29,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:53:42 29,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:39:32 22,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:24

04/05/2021 - 10:39:47 21,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:39:55 28,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 10:41:56 21,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:42:36 21,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:43:16 13,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:24

04/05/2021 - 10:45:59 15,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:46:09 12,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:50:18 11,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:24

04/05/2021 - 10:55:51 10,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:24

0045 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV MANGA COMPRIDA, CONFECCAO DE CAMISETA
EM MALHA PV, COM GOLA TRADICIONAL, MANGA COMPRIDA, SILKADA EM CORES E TAMANHO DIVERSOS.
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 09:47:24 45,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 17:59:31 40,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:31:19 44,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:07:37 45,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:51:19 45,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:17:54 45,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:41

04/05/2021 - 01:14:21 45,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:55:09 45,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:38:10 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:39:56 39,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:41:51 39,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:42:06 39,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:42:09 39,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:42:53 39,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:43:30 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:41

04/05/2021 - 10:44:42 39,20 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:45:29 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:45:42 29,80 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:41

04/05/2021 - 10:47:47 29,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:47:53 29,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:48:54 29,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:49:52 29,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:50:26 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:41

04/05/2021 - 10:51:53 25,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:52:02 24,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:41

0046 - CONFECCAO DE CAMISETA REGATA EM MALHA PP DE 0 A 16 ANOS,CAMISETA REGATA CONFECIONADA EM
MALHA DISPONIVEL NOS TAMANHOS DE 0 A 16 ANOS.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:48:03 23,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:00:01 20,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:32:06 22,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:08:07 23,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30



Página 191 de 487

03/05/2021 - 16:51:44 23,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:18:48 23,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:59

04/05/2021 - 01:14:50 23,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:56:11 23,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:37:56 19,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:40:05 19,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:40:09 19,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:59

04/05/2021 - 10:41:15 18,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:41:32 18,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:42:05 17,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:42:17 17,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:43:04 17,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:43:44 15,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:59

04/05/2021 - 10:44:01 21,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:44:42 14,99 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:45:30 14,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:59

04/05/2021 - 10:46:56 13,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:47:00 12,40 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:02:59

0047 - CONFECCAO DE CAMISETA TRADICIONAL EM MALHA PP,CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PP GOLA
TRADICIONAL, MANGA CURTA, SILKADA EM CORES E TAMAHOS PP, P, M, G, GG.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:50:02 28,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:00:41 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:32:31 27,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21
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03/05/2021 - 16:08:31 28,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:52:03 28,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:19:10 28,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:24

04/05/2021 - 01:15:10 28,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 07:57:01 28,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:38:27 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:40:17 24,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:40:20 20,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:24

04/05/2021 - 10:41:04 19,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:41:25 19,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:42:26 19,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:42:51 19,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:43:10 19,50 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:43:21 19,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:43:45 19,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:43:50 19,20 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:43:56 16,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:24

04/05/2021 - 10:44:36 15,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:45:51 15,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:24

04/05/2021 - 10:46:40 18,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:50:33 13,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:50:39 13,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:50:45 12,80 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:24

0048 -
CONFECï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:50:26 28,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:04:52 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:33:05 28,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:09:02 28,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:52:28 28,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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03/05/2021 - 17:19:46 28,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 07:58:03 28,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:38:55 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:40:33 24,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:40:51 24,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:41:36 24,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:42:11 24,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:42:32 24,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:42:47 24,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:43:01 24,20 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:43:26 24,10 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:43:39 24,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:43:45 23,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:46:49 21,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:47:32 21,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:51:52 15,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0049 - CAMISETAS PARA CORRIDA, MODELO REGATA, CONFECCIONADAS EM MALHA 100% POLIAMIDA
ATï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:50:49 28,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:05:02 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:33:34 28,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:09:19 28,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:52:51 28,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:20:19 28,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 08:01:14 28,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:39:03 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:40:42 24,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:41:43 24,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:42:19 24,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:42:37 24,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:42:58 24,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:43:07 24,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:43:15 24,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:43:27 24,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:43:54 24,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:44:12 23,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:44:22 24,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:46:58 23,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:47:24 23,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:48:00 23,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:48:35 21,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:48:37 23,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:49:22 20,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:49:23 15,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0050 - CAMISETAS PARA CORRIDA, MODELO REGATA, CONFECCIONADAS EM MALHA 100% POLIAMIDA
ATï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:51:11 29,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:05:52 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:34:06 28,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:09:38 29,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:53:13 29,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:20:43 29,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 08:02:25 28,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:39:10 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:40:48 24,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:41:48 24,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:42:27 24,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:42:43 24,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:43:08 24,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:43:13 24,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 10:43:20 24,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:43:33 24,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:44:01 24,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:44:17 23,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:44:34 24,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:47:03 23,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:47:48 23,99 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:47:54 18,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 10:48:14 21,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:48:25 23,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0051 - COLETE ESPORTIVO CONFECCIONADAS EM TECIDO MICRO-DRAY COM ESCUDO E LOGOS DA PREFEITURA E
DA SECRETARIA SUBLIMADOS. COR A DEFINIR
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:54:05 26,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:07:33 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:34:52 26,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:10:12 26,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:54:04 26,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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03/05/2021 - 17:21:20 26,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 08:03:05 25,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:49:36 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:51:28 24,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:53:12 24,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:53:19 24,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:53:49 24,20 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:54:10 24,10 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:54:28 24,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:55:14 23,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:55:41 23,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:56:30 20,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:57:02 19,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:57:11 19,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:58:32 19,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:58:51 19,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:01:08 19,59 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:01:40 19,58 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:03:11 19,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:07:18 18,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:07:30 15,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0052 - CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA COR VERMELHA, PADRAO SAMU. TAM.PEQUENO
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:54:38 35,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:36:41 35,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 18:08:30 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:35:23 35,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:10:30 35,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30



Página 207 de 487

03/05/2021 - 16:54:30 35,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:21:43 35,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 01:15:47 35,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:06:52 35,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:48:13 30,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:51:37 29,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:52:33 29,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:53:28 29,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:54:14 29,81 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 10:54:24 29,72 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:54:48 29,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:55:26 29,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:55:51 29,41 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:56:59 29,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:57:09 29,39 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:57:12 29,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:57:20 29,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:57:27 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:57:31 29,31 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:57:48 28,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 10:57:54 28,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:58:44 27,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:58:59 27,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:00:19 27,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:01:17 27,79 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:01:46 27,78 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:01:55 27,76 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:03:52 20,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:04:48 24,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:04:59 22,90 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:05:03 27,70 (lance oculto) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:05:46 25,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

0053 - CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA COR VERMELHA, PADRAO SAMU. TAM.MEDIO
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:57:03 35,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:36:59 35,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 18:09:12 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:36:02 35,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:10:52 35,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:55:03 35,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:22:19 35,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 01:16:15 35,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:04:09 35,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:48:20 30,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:51:45 29,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:52:29 29,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:53:40 29,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:54:11 29,81 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 10:54:32 29,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:55:04 29,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:55:32 29,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:55:32 29,51 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:55:47 29,41 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:57:04 29,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:57:06 29,39 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:57:27 29,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:57:32 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:57:38 28,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:57:58 28,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 10:58:51 27,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:59:04 27,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:00:26 27,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:01:27 27,79 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:01:51 27,78 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:02:02 27,77 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:02:13 27,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:02:23 26,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 11:03:33 26,98 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:03:57 26,97 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:04:15 26,96 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:04:42 26,95 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:05:35 22,90 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:05:55 26,90 (lance oculto) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 11:05:59 24,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:06:13 20,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:06:13 25,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

0054 - CAMISETA MANGA CURTA SAMU UNISSEX NA COR VERMELHA, PADRAO SAMU. TAM.GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:57:49 35,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:37:22 35,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 18:10:02 30,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:11:18 35,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:55:25 35,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:22:44 35,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 01:16:27 35,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:05:41 35,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:48:28 30,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:52:02 29,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:52:26 29,91 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:54:39 29,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:55:29 29,71 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:55:54 29,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:56:11 29,51 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:57:02 29,49 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:57:13 29,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:57:42 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 10:58:26 28,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:59:03 28,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:59:18 28,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:00:10 28,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:00:24 27,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:00:34 27,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:01:38 27,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:01:56 27,88 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:02:49 27,87 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:03:39 27,86 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:04:09 27,85 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:05:26 27,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:05:57 27,81 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:07:03 22,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 11:07:06 24,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:07:15 20,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:07:33 25,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:07:35 26,90 (lance oculto) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

0055 - CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO TECIDO: PEPELINE COM LISTRAS VERDE 6MM E BRANCO 6MM (5%) TELA IXI,
4,8OZ, PESO 162/GMY 100% ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:58:15 65,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:10:38 60,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:11:48 65,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:55:47 65,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:23:12 65,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 08:07:19 65,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:52:29 59,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:53:53 64,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:54:47 59,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:55:54 59,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:56:16 59,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:57:34 59,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:57:53 58,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:58:06 58,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 10:59:00 58,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:59:12 57,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:59:28 57,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:59:51 57,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:00:18 57,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:00:37 56,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:01:45 56,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:02:02 56,88 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:03:11 56,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:03:49 55,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:05:13 55,80 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:05:35 55,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:07:03 55,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 11:07:46 54,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:08:40 49,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:08:41 51,90 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:08:49 54,60 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:10:19 49,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0056 - CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO
ESPECIFICAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 09:59:24 65,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:11:13 60,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:12:15 65,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:56:15 65,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:23:36 65,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 08:08:58 65,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:52:42 59,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:54:03 64,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:54:56 59,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:56:06 59,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:56:29 59,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:57:46 59,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 10:58:02 58,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:58:15 58,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:59:04 58,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:59:23 57,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:59:37 57,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:00:01 57,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:00:26 57,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 11:00:51 56,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:04:04 52,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:04:05 54,80 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:04:09 50,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:04:59 54,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0057 - CAMISA PARA BLOCO CIRURGICO
ESPECIFICAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:00:13 65,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:12:19 60,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:12:34 65,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:56:44 65,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:24:02 65,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 08:10:01 65,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:52:51 59,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:54:15 64,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:55:02 59,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:56:15 59,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:56:37 59,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:57:53 59,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido



Página 228 de 487

04/05/2021 - 10:58:09 58,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 10:58:26 58,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:59:10 58,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:59:37 57,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:59:50 57,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:00:09 57,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:00:34 57,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45



Página 229 de 487

04/05/2021 - 11:00:58 56,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:02:41 56,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:02:53 56,88 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:03:24 56,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:03:59 55,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:07:14 55,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 11:07:57 54,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:08:55 49,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:09:04 51,90 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:09:44 54,60 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0058 - CAMISA PARA BLOCO
CIRï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:02:02 55,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:14:01 60,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:13:10 65,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:58:24 65,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:25:32 65,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 08:10:54 65,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:53:07 54,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:54:54 64,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:55:11 54,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:56:47 54,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:58:15 59,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:59:24 54,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 10:59:57 53,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:00:47 53,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:02:50 53,49 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:03:34 53,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:11:00 49,90 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:11:03 50,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0059 - CONFECCAO DE COLETES PARA AGENTES DE
SAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:04:05 65,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:37:55 55,00 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 18:14:54 50,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:38:08 54,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:13:31 55,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 16:58:55 55,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:25:58 55,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 10:48:46 50,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:56:42 49,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:57:18 49,89 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 10:58:28 49,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:01:35 49,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:02:36 48,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:03:01 48,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:03:15 48,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:03:23 47,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:03:42 47,90 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 11:04:18 47,89 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:04:26 47,80 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:04:51 47,79 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:05:31 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:06:06 45,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 11:07:53 39,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:07:54 40,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:08:09 39,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

0060 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO DE
SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. PEQUENO
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:05:18 49,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:15:30 50,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:38:37 49,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:13:53 49,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 16:59:17 49,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:26:34 49,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46

04/05/2021 - 01:16:58 49,50 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:48:34 49,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 10:51:48 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:55:20 48,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:55:48 48,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:56:18 48,65 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 10:56:37 48,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 10:59:30 48,61 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 10:59:55 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46

04/05/2021 - 11:00:29 40,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:00:41 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:00:49 39,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:01:01 35,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46

04/05/2021 - 11:01:31 39,88 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:01:37 34,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:01:59 33,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46

04/05/2021 - 11:02:19 32,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:02:34 32,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46

04/05/2021 - 11:02:41 31,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:03:10 31,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:03:21 31,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46
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04/05/2021 - 11:04:07 30,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:04:32 30,85 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46

04/05/2021 - 11:05:47 30,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:05:56 29,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46

04/05/2021 - 11:06:16 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:07:25 25,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:03:46
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04/05/2021 - 11:07:30 24,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0061 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO DE
SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. MEDIO
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:10:32 49,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:16:18 50,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:39:14 49,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:14:20 49,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:00:22 49,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:27:21 49,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:02
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04/05/2021 - 01:17:24 49,50 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:03:34 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:04:01 48,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:06:49 48,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:07:05 48,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:08:21 48,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:08:31 48,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:10:38 48,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:10:53 48,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:11:01 48,41 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:11:34 48,20 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:12:08 48,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:12:19 48,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:12:28 47,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:13:17 47,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:13:22 47,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:13:24 47,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:13:59 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:02
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04/05/2021 - 11:14:12 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:14:18 44,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:14:31 44,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:14:45 44,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:22 44,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:15:39 44,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:16:23 44,61 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:16:37 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:02

04/05/2021 - 11:16:43 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:17:04 39,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:17:45 39,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:17:47 39,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:18:17 39,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:18:45 39,49 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:19:07 39,40 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 11:19:25 39,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:22:18 39,21 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:22:28 38,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:02
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04/05/2021 - 11:23:16 37,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:23:56 36,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:02

04/05/2021 - 11:24:18 35,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:24:45 35,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:24:57 35,86 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 11:25:01 35,80 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:02



Página 243 de 487

04/05/2021 - 11:25:09 35,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:25:28 35,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:02

04/05/2021 - 11:26:00 24,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:26:23 28,00 (lance oculto) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 11:26:35 21,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:02

0062 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE COMUNITARIO DE
SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:11:21 49,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:16:54 50,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:39:48 49,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:14:47 49,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:01:01 49,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:27:46 49,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:11

04/05/2021 - 01:17:39 49,50 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:03:39 48,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:04:08 48,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:06:56 48,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:07:13 48,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:08:26 48,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:08:40 48,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:10:43 48,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:10:58 48,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:11 48,31 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:11:40 48,20 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:12:13 48,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53



Página 246 de 487

04/05/2021 - 11:12:27 48,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:13:06 47,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:13:22 47,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:13:30 47,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:13:40 47,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:14:03 45,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:11

04/05/2021 - 11:14:17 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:14:24 44,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:14:59 44,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:15:14 44,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:28 44,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:15:34 44,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:16:32 44,61 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:16:42 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:11

04/05/2021 - 11:16:51 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:17:12 39,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:17:40 39,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:17:53 39,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30



Página 248 de 487

04/05/2021 - 11:18:08 39,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:18:53 39,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:18:58 24,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:18:58 37,60 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:19:46 34,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:19:58 25,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:11

0063 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA LONGA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:12:30 50,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:17:58 50,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:40:28 50,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:15:05 50,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:01:27 50,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:28:07 50,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:19

04/05/2021 - 01:17:52 50,50 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:03:55 49,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:04:18 49,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49



Página 250 de 487

04/05/2021 - 11:08:34 48,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:08:46 48,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:09:16 48,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:09:29 48,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:09:34 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:19

04/05/2021 - 11:09:40 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:10:53 39,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:11:03 39,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:24 39,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:11:47 39,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:12:19 39,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:12:38 39,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:13:12 39,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:13:35 39,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:13:50 39,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:14:00 39,11 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:14:13 38,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:19

04/05/2021 - 11:14:23 37,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:14:34 37,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:15:11 37,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:15:21 37,85 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:36 37,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:15:49 37,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:16:57 35,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:19

04/05/2021 - 11:17:20 34,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:17:35 34,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:17:59 34,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:18:07 34,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:18:26 34,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:19:22 34,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:19:32 34,00 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21
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04/05/2021 - 11:19:39 33,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:19:58 37,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:22:36 33,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:19

04/05/2021 - 11:23:46 21,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:19

04/05/2021 - 11:24:05 24,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:24:32 28,00 (lance oculto) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

0064 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:15:58 43,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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01/05/2021 - 18:18:39 40,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:40:58 42,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:15:23 43,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:01:48 43,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:28:31 43,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:40

04/05/2021 - 01:18:06 43,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:04:13 39,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:04:25 39,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 11:08:42 39,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:08:52 39,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:09:07 39,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:09:23 39,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:09:43 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:40

04/05/2021 - 11:09:51 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:06 29,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:11:25 29,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:34 29,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:11:56 29,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:13:18 29,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:14:19 29,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:14:22 28,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:40

04/05/2021 - 11:14:34 27,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:14:46 39,00 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:15:21 27,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:15:28 27,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:45 27,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:15:54 27,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:17:29 27,55 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:17:36 27,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:18:37 26,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:40

04/05/2021 - 11:19:48 25,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:20:05 26,02 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 11:20:27 29,48 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:21:30 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:40
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04/05/2021 - 11:21:54 24,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:22:52 13,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:40

04/05/2021 - 11:23:02 19,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:24:07 22,00 (lance oculto) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

0065 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:16:52 43,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:19:12 40,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:41:31 42,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:15:43 43,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:03:52 43,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

03/05/2021 - 17:28:55 43,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56

04/05/2021 - 01:18:21 43,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:04:19 39,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:05:34 39,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 11:08:55 39,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:09:17 39,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:10:10 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56

04/05/2021 - 11:10:32 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:11 29,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:11:31 29,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:46 29,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:12:06 29,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:12:35 29,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:14:27 29,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:14:28 28,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56

04/05/2021 - 11:14:40 27,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:14:52 39,00 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:15:29 27,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:15:44 27,85 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:54 27,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:15:59 27,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:17:18 27,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:17:28 27,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:17:41 27,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:19:25 26,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56

04/05/2021 - 11:19:53 25,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:20:21 26,02 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 11:20:47 29,48 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:21:36 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56
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04/05/2021 - 11:21:59 24,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:23:06 24,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56

04/05/2021 - 11:23:39 23,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:24:07 23,80 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56

04/05/2021 - 11:24:27 23,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:24:52 23,65 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:25:15 23,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:25:22 23,50 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56

04/05/2021 - 11:25:25 23,68 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 11:26:37 21,80 (lance oculto) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

04/05/2021 - 11:26:40 19,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:26:47 13,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:04:56

0066 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 10:17:32 43,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:19:48 40,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:42:00 42,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:16:00 43,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:04:16 43,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:18:37 43,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:10:02 43,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:10

04/05/2021 - 11:04:28 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:05:41 39,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 11:09:00 39,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:09:10 39,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:09:25 39,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:09:34 39,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:10:20 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:10

04/05/2021 - 11:10:27 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:16 29,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:11:36 29,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:58 29,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:12:16 29,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:12:40 29,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:14:40 29,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:14:42 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:10

04/05/2021 - 11:14:50 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:28 39,00 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:15:40 24,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:16:01 24,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:16:37 24,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53



Página 269 de 487

04/05/2021 - 11:16:56 24,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:17:21 24,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:17:49 24,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:18:47 14,50 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:10

04/05/2021 - 11:18:47 19,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:20:11 23,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0067 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA, TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO
ESQUERDO COM PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 10:17:55 43,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:20:36 40,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:46:07 42,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:16:16 43,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:04:45 43,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:18:56 43,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:10:41 43,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:34

04/05/2021 - 11:04:40 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:05:46 39,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49
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04/05/2021 - 11:09:34 39,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:09:45 39,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:10:33 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:34

04/05/2021 - 11:10:35 39,30 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:10:37 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:22 29,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:11:41 29,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:12:09 29,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:12:27 29,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:12:45 29,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:14:50 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:34

04/05/2021 - 11:14:55 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:34 39,00 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:15:48 24,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:16:09 24,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:16:30 24,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:16:50 24,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:17:12 24,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:17:37 14,50 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:34
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04/05/2021 - 11:19:07 19,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:20:25 22,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0068 - CAMISA MANGA LONGA FR GOLA
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Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:18:17 68,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:21:17 60,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 17:05:10 68,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:11:08 68,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:04:56 59,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:06:35 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:07:24 49,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:09:42 54,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:10:26 49,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:10:45 49,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:12:39 49,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:12:53 49,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:16:02 49,45 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:16:25 49,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:23:30 44,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:23:36 49,99 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:25:26 49,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0069 - JALECO EM OXFORD MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM
ELï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:19:25 99,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:22:04 100,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:47:39 99,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:16:43 99,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:07:07 99,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:11:32 99,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:45

04/05/2021 - 11:05:17 98,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:06:52 90,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:45

04/05/2021 - 11:07:31 89,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:09:52 89,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:10:16 89,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:08 80,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:45

04/05/2021 - 11:11:44 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:11:52 79,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:12:30 79,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:12:54 79,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:13:37 79,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:23 70,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:45

04/05/2021 - 11:15:34 79,61 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:16:02 70,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:16:17 69,99 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:16:28 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:17:06 69,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:17:52 50,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:45

04/05/2021 - 11:18:41 54,40 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:20:57 69,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0070 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES
DE PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:20:27 120,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:22:52 130,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:48:38 119,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:17:08 120,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 17:07:40 120,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:12:03 120,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56

04/05/2021 - 11:05:56 118,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:07:09 110,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56

04/05/2021 - 11:07:40 105,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:10:01 104,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:10:21 104,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:11:30 100,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56
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04/05/2021 - 11:11:50 99,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:11:58 99,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:12:42 99,79 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:13:13 99,77 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:13:43 99,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:15:17 90,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56

04/05/2021 - 11:15:43 90,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:16:10 89,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:16:38 89,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:16:43 98,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:16:59 89,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:17:15 89,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:18:33 89,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:19:05 89,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:19:20 89,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:20:01 89,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:20:48 89,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:20:58 89,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:21:07 89,21 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:21:44 89,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:21:58 89,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56

04/05/2021 - 11:22:09 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:22:16 88,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:22:23 79,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:22:50 79,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:23:22 78,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56



Página 282 de 487

04/05/2021 - 11:23:33 77,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:23:52 77,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:24:10 77,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:24:17 76,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56

04/05/2021 - 11:24:22 77,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:24:34 75,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:24:37 76,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:25:00 75,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:25:10 75,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:25:16 75,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56

04/05/2021 - 11:25:42 69,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:25:43 64,80 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:25:46 55,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:05:56

04/05/2021 - 11:25:49 69,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0071 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES
DE PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:22:12 124,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:24:00 130,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:49:19 124,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:17:31 124,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 17:08:10 124,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:12:35 124,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:09

04/05/2021 - 11:18:56 123,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:28:38 123,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:30:09 123,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:30:50 123,79 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:31:14 123,78 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:31:51 123,77 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:18 123,76 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:32:39 120,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:32:48 123,75 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:32:56 119,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:33:16 119,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:33:20 90,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:09

04/05/2021 - 11:33:30 89,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:33:34 89,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:33:35 89,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:33:41 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:33:48 88,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:33:55 79,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:34:02 78,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:34:31 78,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:34:42 78,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:34:51 75,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:09

04/05/2021 - 11:35:05 75,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:35:25 69,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:35:34 69,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:35:41 50,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:09

04/05/2021 - 11:35:44 64,80 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:36:05 73,99 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0072 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES
DE PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:23:02 124,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:25:00 130,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:49:49 124,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:17:50 124,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:08:55 124,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:13:02 124,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:18

04/05/2021 - 11:21:37 123,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:28:46 123,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:30:14 123,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:30:58 123,79 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:31:19 123,78 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:31:59 123,77 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:11 123,76 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:32:47 120,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:33:01 119,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:33:24 90,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:18

04/05/2021 - 11:33:36 89,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:33:44 90,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:33:47 79,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:34:01 79,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:34:37 79,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:34:49 79,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:34:57 75,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:18

04/05/2021 - 11:35:10 74,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:35:14 75,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:35:22 74,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:35:34 74,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:35:59 74,71 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:36:02 74,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:36:12 74,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:18

04/05/2021 - 11:36:30 73,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:36:35 74,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:36:38 73,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:36:50 73,79 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:37:02 70,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:18

04/05/2021 - 11:37:08 73,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:37:28 69,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:37:49 69,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:18

04/05/2021 - 11:38:28 69,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:40:14 49,50 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:18

04/05/2021 - 11:40:39 64,60 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:23:27 76,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:29:45 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:18:08 76,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:09:31 76,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:13:27 76,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 08:14:31 75,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:21:59 74,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:26:27 74,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:26:56 74,49 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:29:26 74,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:10 74,48 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:23 74,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:32:26 74,47 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:32:34 73,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:33:10 73,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:33:24 72,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:33:55 72,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:33:56 70,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:34:43 69,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:35:27 69,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:36:22 69,85 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:36:47 69,86 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:36:56 69,84 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:37:28 50,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:37:34 60,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 11:37:57 60,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:38:40 51,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0074 - CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:23:54 68,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:30:06 75,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:18:28 68,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:09:57 68,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:14:16 68,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 08:15:08 64,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:22:16 63,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:26:46 63,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 11:27:20 62,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:30:02 68,70 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:31 62,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:32:44 61,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:33:24 61,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:33:32 60,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:35:52 50,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:36:22 50,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

0075 - CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:25:52 76,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:30:09 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:18:48 76,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:10:19 76,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 08:16:12 75,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:22:23 74,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:26:55 74,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:27:28 73,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:30:31 73,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:31:07 73,97 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:32:24 73,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:38 73,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:32:50 72,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:33:41 72,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:34:11 72,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:37:05 71,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:37:17 71,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:38:14 69,40 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:38:25 60,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:38:51 51,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:38:59 65,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

0076 - CONFECCAO DE
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:30:16 103,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:30:14 120,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:19:13 103,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:10:40 103,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 08:17:23 100,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:22:31 99,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:27:05 99,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:27:44 89,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:30:50 90,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:36 89,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:49 89,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:32:58 88,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:33:48 88,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:34:20 80,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:34:23 88,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:35:39 70,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:36:01 74,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:36:20 78,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0077 - CONFECCAO
LENï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 10:30:49 65,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:31:22 70,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:19:35 65,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:11:00 65,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:18:13 65,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:22:42 64,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:27:17 64,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:27:57 64,49 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:31:12 64,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:49 64,48 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:32:57 64,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:33:05 63,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:34:27 63,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:34:31 61,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:34:46 61,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:37:13 60,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:37:25 60,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:37:46 60,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:38:56 60,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:39:05 60,95 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:39:16 60,94 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:39:28 60,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:39:43 59,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:39:59 59,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:40:45 47,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:41:08 50,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:41:09 50,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:41:09 55,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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0078 - CONFECCAO DE JALECO CEO EM MICROFIBRA MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE, PUNHO COM
ELASTICO, BOTOES DE PLASTICO NA MESMA COR DO TECIDO OU CINTILANTE, BOLSO ESQUERDO COM O MANUAL DE
ADEQUAï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:31:10 134,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:32:02 140,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:19:56 134,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:11:31 134,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:15:47 134,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:22:50 134,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:31:27 134,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:33:04 133,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:33:13 133,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:34:06 120,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:34:14 130,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:34:54 120,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:37:20 119,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:37:33 119,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:37:41 115,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:38:17 114,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:38:51 114,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:39:06 113,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:39:14 113,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:39:17 113,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:39:27 113,88 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:39:52 113,87 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:40:40 100,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:40:55 82,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:41:24 90,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:41:52 68,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0079 - CONFECCAO DE BANDEIRA DO BRASIL,CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER DE ALTA
RESISTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:31:37 185,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:32:52 150,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 17:11:59 185,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:31:31 149,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:34:13 139,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:34:56 140,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0080 - CONFECCAO DA BANDEIRA DO ESTADO DO
PARï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 10:34:16 188,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:33:43 150,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 17:12:27 188,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13



Página 307 de 487

04/05/2021 - 11:31:39 149,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:34:23 139,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:35:05 140,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0081 - CONFECCAO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE VISEU,BANDEIRAS CONFECCIONADAS CONFORME AS NORMAS
ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM TECIDO 100%
POLIï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:48:03 205,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:34:28 150,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 17:13:01 205,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:42:01 179,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13



Página 308 de 487

04/05/2021 - 11:43:51 149,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:56:17 130,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0082 - CONFECCAO DA BANDEIRA DO BRASIL COM 1.50 CM DE COMP. E 90 CM DE ALTURA
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:48:37 140,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:35:09 110,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 17:13:31 140,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:42:11 120,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:44:24 109,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:55:02 70,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0083 - CONFECCAO DE BANDEIRA DO ESTADO COM 1.50 CM DE COMP. E 90 CM DE ALTURA
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:48:41 140,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:35:48 110,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 17:14:03 140,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:42:20 120,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:44:41 109,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:53:28 70,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:57:14 100,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0084 - CONFECCAO DE BANDEIRA DO MUNICï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:48:47 140,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:38:04 110,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 17:14:25 140,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:42:30 120,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:44:57 109,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:52:08 70,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0085 - CONFECCAO DE CAMISA SUBLIMADA EM HELANCA EM TECIDO 100%
POLIï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:48:50 40,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:39:43 40,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:51:14 40,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:20:39 40,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 17:14:49 40,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:19:53 40,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:16:51 40,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:36:45 39,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:36:52 40,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:41:11 39,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:42:28 39,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:42:40 38,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:43:01 38,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:43:11 38,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:43:23 38,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:43:39 38,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:45:02 38,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:45:10 38,39 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:45:12 38,20 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:45:43 38,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:46:13 37,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:46:25 37,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:46:31 37,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:46:44 37,65 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:46:56 37,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:47:06 37,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:47:16 36,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:47:24 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:47:31 36,95 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:47:40 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:04 29,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:48:23 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:43 28,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:49:13 36,90 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:49:17 27,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:49:26 26,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32
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04/05/2021 - 11:49:53 25,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:50:09 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:50:19 24,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:50:28 24,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:51:23 23,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:51:35 23,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:54:23 36,89 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:55:11 22,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:55:31 22,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

04/05/2021 - 11:58:49 15,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:06:32

0086 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO TAMANHOS P
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:05:46 44,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:40:27 45,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:51:38 44,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:21:03 44,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:15:15 44,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:20:09 44,50 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:17:11 44,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:36:38 43,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:36:57 44,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:41:19 43,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:42:47 43,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:42:50 43,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:42:57 42,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:43:09 42,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:43:16 42,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:43:29 42,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:43:43 42,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:44:52 42,10 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:45:06 42,05 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:45:15 42,06 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:45:37 42,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:46:07 41,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:46:16 41,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:46:25 41,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:46:32 41,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:46:45 41,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:46:57 41,55 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:47:11 41,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:47:25 40,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 11:47:31 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:47:45 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:10 39,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:48:30 38,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:47 38,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:48:47 38,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:49:12 37,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:49:27 36,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:49:32 36,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:49:41 35,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:49:51 35,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:49:59 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:50:13 34,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:50:30 33,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:50:47 33,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03
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04/05/2021 - 11:50:56 37,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:51:29 32,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:51:40 32,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:55:14 18,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:03

04/05/2021 - 11:55:28 23,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:55:29 30,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0087 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO TAMANHOS M
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:06:09 52,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:41:03 45,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:52:05 52,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:21:27 52,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:15:35 52,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:20:24 52,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:17:43 52,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27

04/05/2021 - 11:37:01 45,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:41:26 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:43:07 44,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:43:16 44,50 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:43:20 44,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:43:36 44,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:43:48 44,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:44:41 44,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:45:00 43,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:45:10 43,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:45:16 43,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:45:20 43,81 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:45:29 43,60 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:45:49 43,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:46:09 43,40 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 11:46:19 43,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:46:39 43,20 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:46:51 43,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:47:16 43,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:47:38 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27

04/05/2021 - 11:47:50 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:16 39,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27
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04/05/2021 - 11:48:36 38,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:52 38,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27

04/05/2021 - 11:48:56 38,91 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:49:06 37,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:49:18 36,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27

04/05/2021 - 11:49:32 35,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:49:38 35,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27
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04/05/2021 - 11:50:04 34,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:50:19 34,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27

04/05/2021 - 11:50:36 33,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:50:52 33,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27

04/05/2021 - 11:51:24 37,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:51:35 32,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:51:46 32,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27
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04/05/2021 - 11:57:36 31,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:58:29 22,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:59:28 19,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:27

0088 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV. COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM
MANGA E PUNHO TAMANHOS G
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:06:55 47,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:42:28 45,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:52:31 46,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:21:45 47,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 17:15:55 47,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:20:37 47,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:18:05 47,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39

04/05/2021 - 11:37:05 45,01 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:41:31 44,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:43:23 44,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:43:52 44,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:43:57 44,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:44:22 40,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39
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04/05/2021 - 11:44:25 44,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:44:31 39,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:44:48 39,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:45:17 39,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:45:29 39,71 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:45:44 39,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:46:02 39,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:46:36 39,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:47:22 39,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:47:50 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39

04/05/2021 - 11:47:59 29,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:21 29,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39
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04/05/2021 - 11:48:42 28,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:57 28,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39

04/05/2021 - 11:49:08 38,90 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:49:24 27,00 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:49:45 26,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39

04/05/2021 - 11:50:12 25,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:50:24 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39
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04/05/2021 - 11:51:44 24,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:51:47 38,89 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:51:50 24,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39

04/05/2021 - 11:52:52 22,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:53:11 19,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:10:39

0089 - CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM COSTURA NA LATERAL E
ESTAMPAS, TAM. P
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:07:28 30,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:43:10 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:53:15 30,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21
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03/05/2021 - 16:22:20 30,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:16:24 30,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:20:55 30,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:18:40 30,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:37:15 29,90 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:42:01 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:43:35 24,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:44:07 24,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:44:12 24,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 11:44:18 24,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:44:37 24,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:45:49 24,30 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:47:44 29,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:49:21 29,00 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:55:35 28,89 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:55:52 16,50 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:55:59 15,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0090 - CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM COSTURA NA LATERAL E
ESTAMPAS, TAM. M
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:07:57 30,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:44:33 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:53:43 30,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:22:46 30,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:16:43 30,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 01:21:09 30,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:19:01 30,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:37:19 29,90 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:42:12 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:43:42 24,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:44:13 24,70 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:44:42 24,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:45:56 24,50 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:48:16 29,80 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:49:26 29,00 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:51:55 15,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 11:52:32 16,50 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0091 - CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL BABY LOOK EM MALHA PV - COM E SEM COSTURA NA LATERAL E
ESTAMPAS, TAM. G
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:09:31 30,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:46:07 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:54:27 30,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:23:17 30,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 17:17:12 30,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:21:32 30,75 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:19:29 30,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:50:15 24,99 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:51:01 29,90 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:52:56 29,89 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:56:23 24,98 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:59:11 24,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:00:53 24,94 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:10:10 14,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:10:20 15,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0092 - CONFECCAO DE CAMISA PROMOCIONAL MASCULINA EM MALHA PV, COM E SEM COSTURA NA LATERAL E
ESTAMPAS, TAM. GG
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:10:00 29,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:46:59 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:54:58 29,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:23:43 29,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 17:17:31 29,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:21:52 29,50 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 08:19:50 29,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:50:19 24,99 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:51:20 28,90 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 11:53:33 28,89 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:54:35 24,90 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:56:42 24,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:59:22 24,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:00:59 24,79 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:13 24,78 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:04:34 24,77 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:10:20 18,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:10:37 14,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0093 - CONFECCAO DE CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162 G/MY
100% ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:10:25 72,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:48:29 70,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 16:24:11 72,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:17:54 72,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:30:38 70,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:57:44 69,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:58:06 69,98 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:59:30 69,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:00:20 69,89 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:00:48 69,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:01:07 68,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:02:15 68,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:02:34 67,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:02:55 68,85 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:03:14 67,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:03:56 66,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:04:53 66,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:04:59 66,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:05:05 66,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:05:37 65,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:06:20 64,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:07:36 64,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:07:46 64,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:08:01 64,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:08:28 63,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:08:43 63,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:09:50 59,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:10:20 58,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:10:22 54,98 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:10:55 50,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0094 - CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162 G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:13:19 71,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:49:12 70,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:24:43 71,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:18:19 71,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:31:49 70,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:57:53 69,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:58:17 69,98 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:59:39 69,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:00:37 69,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:00:51 69,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:01:13 68,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:02:20 68,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:02:41 67,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:03:18 67,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:03:46 66,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:03:49 67,85 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:04:42 66,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:04:54 66,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:05:01 66,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:05:45 65,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:06:05 65,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:06:26 64,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:07:44 64,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:07:51 64,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:07:58 64,49 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:08:51 64,48 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:08:59 64,47 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:09:03 63,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:09:12 62,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:09:43 62,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:10:55 62,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:12:54 53,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:12:55 59,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13



Página 353 de 487

04/05/2021 - 12:12:57 54,98 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0095 - CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162 G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:16:14 71,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:50:23 70,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:25:01 71,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:18:43 71,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:32:49 70,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:58:24 69,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:58:50 69,98 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:59:45 69,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:00:56 69,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:01:00 69,81 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:01:18 68,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:02:25 68,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:02:47 67,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:03:21 67,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:03:41 66,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:22 66,95 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:04:39 66,94 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:57 66,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:05:02 66,90 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30



Página 356 de 487

04/05/2021 - 12:05:04 65,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:05:52 65,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:06:12 65,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:06:31 64,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:07:43 64,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:07:57 64,48 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:08:05 64,47 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:08:57 64,46 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:09:06 64,45 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:09:10 63,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:09:58 58,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:10:29 59,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:11:01 54,98 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0096 - CAMISOLA ADULTA, TECIDO POPELINE NA COR BRANCA, TELA 1X1, 4,8 OZ,PESO 162 G/MY 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:16:56 71,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:51:02 70,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:25:30 71,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:19:02 71,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:37:04 70,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:58:59 69,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:59:52 69,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:01:00 69,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:01:23 69,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:01:28 68,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:02:33 68,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:02:52 67,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:03:29 67,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:03:35 67,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:03:36 66,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:34 66,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:04:44 66,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:54 66,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:05:09 65,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:05:58 65,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45



Página 361 de 487

04/05/2021 - 12:06:33 65,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:06:37 64,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:07:36 64,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:08:11 64,49 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:08:21 64,48 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:08:40 64,47 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:09:07 64,46 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:09:16 63,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:09:27 62,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:10:47 62,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:11:00 62,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:13:50 62,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:14:31 59,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:14:41 53,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:15:30 59,80 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:15:57 51,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0097 - CAMISOLA FEMININA PARA ENFERMARIA, PERCAL 150 FIOS, 100%, 180 FIOS MISTOS, 60%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:17:28 79,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:51:53 75,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:25:56 79,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:19:22 79,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 08:34:27 78,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:58:38 74,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:58:43 74,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:59:11 73,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 11:59:59 73,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:01:07 73,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:01:34 72,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:01:37 73,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:03:24 72,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:03:29 72,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:03:38 72,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:04:02 71,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:51 71,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:07:07 59,98 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:07:12 55,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:07:24 59,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:08:16 66,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

0098 - CAMISOLA DE USO HOSPITALAR TRANSPASSADA, CONFECCIONADA EM PERCAL 180 FIOS NAS CORES AZUL
CLARO (BEBE), VERDE CLARO (BEBE) E BRANCA. PRODUZIDA COM TECIDOS DE ALTA QUALIDADE (COTEMINAS) A
CAMISOLA HOSPITALAR,PODENDO SER PRODUZIDA COM O LOGOTIPO BORDADO OU SILKADO.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 11:17:56 85,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:52:55 75,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:26:15 85,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:19:45 85,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:35:44 85,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:58:43 74,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:59:06 73,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 11:59:19 73,98 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:00:05 73,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:01:12 73,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:01:39 72,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:03:10 72,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:03:24 72,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:03:48 72,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45



Página 368 de 487

04/05/2021 - 12:04:07 71,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:48 71,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:06:49 71,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:07:02 70,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:07:33 70,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:08:20 70,49 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:10:01 55,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:10:39 69,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:10:42 66,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:11:18 69,20 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0099 - MASCARA DE TECIDO ANTIVIRAL DUPLA CAMADA
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:50:12 9,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:53:59 5,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:56:19 9,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 15:52:32 9,50 (proposta) 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES
L.C. EIRELI EPP

Válido

03/05/2021 - 17:20:12 9,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 07:57:43 9,50 (proposta) 40.871.132/0001-03 - TD COLETO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 15:55:59

04/05/2021 - 08:20:36 9,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 08:36:32 9,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:50:47 5,10 40.871.132/0001-03 - TD COLETO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 15:55:59

04/05/2021 - 11:51:30 7,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 11:54:48 4,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:57:17 4,98 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES
L.C. EIRELI EPP

Válido

04/05/2021 - 11:58:27 4,97 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 11:59:30 4,96 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:00:13 4,94 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:00:19 4,95 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:00:56 4,90 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:01:31 4,89 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:01:40 4,50 09.430.460/0001-24 - CONFECÇÕES
L.C. EIRELI EPP

Válido

04/05/2021 - 12:01:59 4,30 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 12:02:06 4,49 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:02:07 4,35 40.871.132/0001-03 - TD COLETO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 15:55:59

04/05/2021 - 12:02:14 4,29 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:03:03 4,28 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:03:08 4,20 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:03:12 4,27 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:03:19 4,19 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:03:35 4,17 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:03:38 4,25 40.871.132/0001-03 - TD COLETO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 15:55:59

04/05/2021 - 12:04:00 4,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:04:13 3,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:17 3,98 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:04:22 4,05 40.871.132/0001-03 - TD COLETO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 15:55:59

04/05/2021 - 12:04:27 3,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:04:43 3,95 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:05:18 3,90 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:05:45 3,89 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:06:06 3,85 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:06:24 3,87 40.871.132/0001-03 - TD COLETO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 15:55:59

04/05/2021 - 12:06:27 3,84 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:08:40 3,83 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:09:02 3,82 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:09:29 3,80 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:09:36 3,81 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:10:23 3,79 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:11:52 3,70 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:12:23 3,35 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:12:27 2,51 (lance oculto) 40.871.132/0001-03 - TD COLETO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 15:55:59

04/05/2021 - 12:12:51 3,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:14:01 2,89 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0100 - COLETE EM BRIM SILKADO,COLETE CONFECIONADO EM BRIM, SILKADO, EM CORES DIVERSAS,TAMANHO: P, M,
G E GG.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:50:43 62,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:54:37 50,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 08:57:29 61,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:26:39 62,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:20:38 62,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:21:19 62,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:54:58 49,99 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 11:59:39 60,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 11:59:41 49,98 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:00:27 49,97 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:00:34 48,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 12:02:20 47,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:02:55 47,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:03:06 47,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:03:22 47,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:04:21 46,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:04:47 46,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:07:57 40,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:08:03 39,50 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0101 - GORRO DE PAPAI NOEL,GORRO DE PAPAI NOEL, CONFECCIONADO EM CETIM E BARRA DE FELTRO, NAS
CORES VERMELHO E BRANCO.
Data Valor CNPJ Situação
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23/04/2021 - 13:53:45 29,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:55:52 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:27:07 29,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:22:08 29,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 01:22:34 29,25 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 12:08:11 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:08:33 24,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:11:37 24,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:12:28 24,79 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:12:58 24,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:13:24 24,60 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:13:35 24,59 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:14:16 24,50 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:18:03 24,51 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:18:16 29,00 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir
empresas de “Fachada” participarem do referido processo, podendo
para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 11:51:49

04/05/2021 - 12:20:13 24,45 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:20:27 24,44 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:21:14 24,43 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:21:52 24,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:24:27 24,39 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:25:00 24,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 12:28:38 24,28 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:30:41 15,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:30:48 24,20 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0102 - MOCHILA EM NYLON
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:54:21 64,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:56:30 60,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:27:59 64,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:22:29 64,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:21:55 64,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:09:31 59,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:12:05 58,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:12:21 58,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:12:51 58,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:13:03 57,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:13:07 58,79 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:13:14 57,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:13:17 56,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:13:45 56,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:14:09 56,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 12:14:39 55,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:15:03 54,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:15:30 54,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:15:40 54,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:16:24 53,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:17:01 53,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:17:15 52,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:17:43 50,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:18:32 49,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:20:21 49,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:21:39 49,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:24:35 49,69 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:24:53 46,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:28:57 39,80 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:28:58 45,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0103 - CONFECCAO DE SHORT DE TACTEL,SHORT CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% POLIESTER, LEVE, MACIO E
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CONFORTAEL. POSSUI COSTURAS REFORCADAS, BOLSOS FRONTAIS NAS LATERAIS,COS COM TECIDO REFORCADO
E ELASTICO EMBUTIDO. O AJUSTE S FEITO POR UM CORDAO TRA
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:55:56 43,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:57:02 35,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:58:11 43,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:28:19 43,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:22:49 43,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:22:17 43,25 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:09:38 34,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:12:14 33,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:13:21 33,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:14:03 32,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:14:22 32,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:15:08 31,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:15:38 31,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido



Página 382 de 487

04/05/2021 - 12:15:52 30,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:16:03 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:16:15 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:16:28 29,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:16:44 28,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:17:01 28,80 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:17:09 28,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:17:24 27,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:17:47 27,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:18:07 26,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:18:27 30,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:19:05 26,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:20:09 25,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:20:30 25,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:20:53 25,84 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:21:21 25,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:21:46 24,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:22:53 24,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:23:09 24,50 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:23:14 24,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:23:23 24,40 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53
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04/05/2021 - 12:23:43 24,39 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:24:04 24,30 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:24:42 24,29 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:25:25 24,20 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:25:38 24,19 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:25:46 24,10 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:26:12 24,09 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:26:47 24,05 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:27:02 24,04 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:27:32 24,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:28:22 23,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:32:26 21,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:32:53 19,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:33:50 19,80 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0104 - CONFECCAO DE SHORT SAIA,SHORT SAIA CONFECCIONADA EM HELANCA DE BOA QUALIDADE, TIPO COLEGIAL.
TAMANHOS E CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.



Página 386 de 487

Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:57:01 39,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:57:33 35,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 08:58:51 39,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:28:39 39,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:23:07 39,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:22:43 39,75 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:09:46 34,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:12:45 33,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:13:27 33,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:15:14 32,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:15:48 32,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37
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04/05/2021 - 12:16:00 31,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:16:20 31,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:16:35 30,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:16:43 30,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:16:52 30,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:16:55 30,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:17:33 29,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:17:52 29,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37
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04/05/2021 - 12:18:11 28,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:19:26 28,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:20:37 27,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:21:01 27,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:21:29 27,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:22:40 26,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:23:17 26,90 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:23:53 26,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:24:36 26,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:24:50 26,79 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:25:29 26,75 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:25:40 26,70 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:26:07 26,69 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:27:23 26,60 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:28:58 22,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:29:19 21,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Cancelado - Após solicitação de entrega de amostras, esta
municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa
ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade
aguardar ainda mais a falta da empresa 02/06/2021 11:11:37

04/05/2021 - 12:29:29 21,89 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0105 - CONFECCAO DE SHORTS DE HELANCA,BERMUDA CONFECCIONADA EM HELANCA DE BOA QUALIDADE, TIPO
COLEGIAL. TAMANHOS E CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:57:22 33,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:58:00 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 10:12:59 32,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:28:58 33,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:23:30 33,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:23:09 33,00 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:09:57 24,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:12:51 23,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:13:34 23,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:15:21 22,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:15:58 22,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 12:20:44 21,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:21:36 21,90 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:25:00 21,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:28:13 15,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:28:16 21,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

0106 - JALECO MANGA COMPRIDA , JALECO MANGA COMPRIDA EM TECIDO GABARDINE NA COR BRANCA, DEVENDO
CONTER AS SEGUINTES ESCRITAS E LOGOTIPOS : UPA 24 UNIDADE DE PROTO ATENDIMENTO COM TAMANHOS
MINIMO DE 9 CNT NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO , MARCA DO SUS E
MINISTï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:59:10 120,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 18:59:28 130,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 10:13:37 119,00 (proposta) 27.363.322/0001-51 - ROBERTA
DIOGENIS - EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para
prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do
edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência
de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme
artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à
Qualificação Econômico-Financeira: O balanço deverá está registrado
na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos
termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único.
09/06/2021 09:58:21

03/05/2021 - 16:29:20 120,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:23:52 120,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:23:38 120,50 (proposta) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:08:24 118,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:10:05 118,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido
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04/05/2021 - 12:12:58 117,99 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:13:54 116,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:15:52 110,00 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:16:24 109,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:17:08 109,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:17:17 108,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:17:23 109,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:17:30 107,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:17:58 107,80 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:18:06 107,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:18:20 106,90 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

04/05/2021 - 12:18:45 106,91 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:18:46 106,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:19:11 105,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:19:57 104,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:20:55 104,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:21:28 104,94 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:21:42 104,00 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:22:01 103,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:22:27 103,95 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:23:23 103,90 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:24:06 103,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:25:07 103,88 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:25:19 103,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:26:07 89,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:26:25 75,80 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:26:39 69,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:27:08 92,00 (lance oculto) 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK
SCREEN LTDA

Válido

04/05/2021 - 12:27:44 100,00 (lance oculto) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

0107 - CONFECCAO DE FRONHAS PARA TRAVESSEIROS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 60CMX40CMX10CM, EM
TECIDO PERCAL 150 FIOS OU SUPERIOR, NA COR BRANCA OU AZUL.
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 13:59:44 26,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 19:00:02 25,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:29:39 26,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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03/05/2021 - 17:24:13 26,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:22:17 26,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:16:34 24,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:17:17 24,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:17:32 23,90 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:17:39 23,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:17:45 23,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:19:29 23,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:19:49 23,49 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:21:04 23,40 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:21:38 23,39 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:22:15 23,38 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:22:21 23,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:23:05 22,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:23:37 22,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:24:13 21,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:24:51 21,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:25:30 15,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:25:42 14,89 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:26:49 19,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:27:55 21,80 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0108 - CONFECCAO DE MACACAO SAMU PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS REFLETIVAS,TAM.P
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 14:00:14 324,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:38:53 324,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 19:00:53 300,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:30:05 324,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:24:39 324,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:09:29 300,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:17:53 299,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:17:58 299,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:18:04 298,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:19:41 298,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:19:56 298,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:21:21 297,98 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:21:49 297,95 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:22:25 297,94 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:22:55 296,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 12:23:16 295,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:23:27 295,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:24:07 295,97 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:24:23 295,96 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:24:38 295,94 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:24:54 295,95 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 12:25:06 295,93 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:25:19 295,92 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:25:41 295,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:25:48 295,91 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:25:56 294,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:26:47 294,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:27:02 294,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:27:46 293,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:28:21 293,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:28:44 292,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:29:01 292,90 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:29:04 293,01 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:29:10 292,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:29:25 292,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:29:37 292,86 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:29:46 291,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:30:03 291,98 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:30:16 291,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:30:23 291,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:30:38 291,90 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:30:46 291,89 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:32:02 291,88 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 12:32:37 291,87 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:32:43 291,86 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:33:17 238,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:33:20 200,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:33:34 207,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:34:15 280,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

0109 - CONFECCAO DE MACACAO SAMU PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS REFLETIVAS,TAM.M
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 14:00:47 324,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:39:12 324,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

01/05/2021 - 19:02:05 300,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 16:30:25 324,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:25:07 324,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:24:12 320,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:09:39 300,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:18:03 299,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:18:18 298,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:19:40 298,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:19:57 297,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:20:47 297,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:21:29 296,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:22:07 296,88 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:22:36 296,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:22:45 295,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:23:14 295,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:23:24 295,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:23:29 290,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:23:37 295,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:23:46 289,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:23:53 290,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:24:16 289,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:24:16 280,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:24:42 280,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:24:46 279,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:25:01 275,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:25:26 275,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:25:31 274,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:26:13 240,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:26:23 209,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:26:44 249,90 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:26:59 240,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0110 - CONFECCAO DE MACACAO SAMU PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS REFLETIVAS,TAM.G
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 14:01:16 324,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:39:29 324,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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01/05/2021 - 19:02:31 300,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:30:47 324,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:25:28 324,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:24:50 320,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:09:54 300,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:18:12 299,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:19:38 298,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:19:48 298,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:20:06 297,99 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:20:44 297,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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04/05/2021 - 12:21:36 296,89 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:22:14 296,88 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:22:40 296,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:22:55 295,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:23:23 295,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:23:26 290,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:23:31 295,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:23:50 290,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:23:54 289,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:24:20 280,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:24:24 289,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:24:38 280,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:24:54 279,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:25:08 275,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:25:34 275,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:25:39 274,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:26:04 274,97 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:26:28 240,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:26:52 209,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:27:04 249,80 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:27:12 240,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0111 - CONFECCAO DE MACACAO SAMU PERSONALIZADO MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E FECHAMENTO EM
VELCRO COM FAIXAS REFLETIVAS,TAM.GG
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 14:03:04 324,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

30/04/2021 - 11:39:53 324,25 (proposta) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58
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01/05/2021 - 19:03:58 300,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:31:14 324,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:25:58 324,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:25:33 320,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:27:32 299,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:28:59 290,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:34:00 289,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:34:15 280,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:34:55 279,00 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:35:10 270,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:35:23 269,99 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:35:53 269,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:37:04 269,90 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:37:10 269,95 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:37:20 269,85 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:37:50 269,84 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:37:58 250,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:38:14 249,00 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:38:59 248,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:39:21 248,01 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:42:35 248,50 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:43:10 197,00 (lance oculto) 16.996.110/0001-95 - PETTER
UNIFORMES EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 14/05/2021 13:00:58

04/05/2021 - 12:43:13 240,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:44:02 238,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:44:19 190,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0112 - CONFECCAO DE CAPA PARA COLCHï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 14:03:37 84,25 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 19:04:57 85,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:31:54 84,25 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:26:20 84,25 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:27:44 84,24 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:35:09 84,20 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:35:30 84,19 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:37:27 84,15 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:37:46 84,14 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:40:25 59,90 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:40:31 60,00 (lance oculto) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

0113 - CONJUNTO CIRURGICO (PIJAMA) UNISSEX - BLUSA E
CALï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 14:04:04 136,00 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 19:06:07 145,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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03/05/2021 - 16:32:16 136,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:26:39 136,00 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:26:51 136,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:27:53 135,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:29:51 135,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:31:16 134,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:31:40 133,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:31:56 132,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:33:02 130,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:33:18 129,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:33:32 120,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:33:56 119,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:34:22 119,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:34:41 119,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:34:47 115,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:35:11 114,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:35:19 114,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:35:37 114,79 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:36:04 114,78 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:36:48 114,77 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:37:35 114,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:37:53 114,69 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:38:05 114,68 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:38:12 114,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:38:18 114,67 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:38:27 113,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:38:46 113,80 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:38:57 113,79 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:39:13 110,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:39:21 109,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:39:49 109,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:39:58 108,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:40:05 108,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:40:21 108,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:40:32 107,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:40:51 107,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:40:58 106,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:41:15 106,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:41:20 106,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:41:22 105,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:41:43 105,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:41:49 105,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:41:53 105,95 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:41:59 104,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:42:14 104,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:42:27 103,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:42:45 103,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:42:55 103,49 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:43:25 100,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:43:49 99,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:44:50 90,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:45:09 75,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:45:22 98,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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23/04/2021 - 14:04:26 128,50 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 19:07:44 145,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:32:39 128,50 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:26:57 128,50 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:27:59 128,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:28:02 127,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:29:55 127,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45



Página 426 de 487

04/05/2021 - 12:31:25 126,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:32:09 126,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:32:29 125,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:33:10 125,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:33:35 124,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:34:06 120,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:34:32 119,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:34:41 119,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:34:54 115,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:35:17 114,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:36:12 114,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:36:23 114,78 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:36:52 114,77 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:37:43 114,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:37:58 114,69 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:38:12 114,68 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:38:18 114,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:38:32 113,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:39:08 113,79 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:39:22 111,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:39:45 110,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:40:03 109,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:40:07 110,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:40:11 108,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:40:15 108,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:40:32 108,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:40:38 107,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:40:43 107,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:40:52 107,97 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:40:58 107,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:41:12 106,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:41:30 106,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:41:36 105,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:41:51 105,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:41:58 105,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:42:04 104,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:42:23 104,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:42:32 103,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13
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04/05/2021 - 12:42:53 103,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:43:01 103,49 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:43:34 100,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:43:54 99,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:44:44 90,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:45:19 75,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:45:32 98,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

0115 - CONJUNTO CIRURGICO (PIJAMA) UNISSEX - BLUSA E
CALï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Data Valor CNPJ Situação

23/04/2021 - 14:04:50 128,75 (proposta) 06.916.722/0001-77 - R.B.M.F
Comercio Atacadista de Produtos
Alimenticios Ltda-Epp

Cancelado - A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não
demonstrando condições e estrutura na confecção do objeto da
licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo
dando ao errario. Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para
anexar aos autos,mas não houve manifestação da empresa 14/05/2021
16:35:53

01/05/2021 - 19:07:58 145,00 (proposta) 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

03/05/2021 - 16:33:00 128,75 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

03/05/2021 - 17:27:19 128,75 (proposta) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 08:28:49 128,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:28:08 127,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:30:04 127,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:33:47 126,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:34:37 120,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:34:48 119,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:34:58 119,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:35:02 115,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:35:23 114,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:36:19 114,80 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido
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04/05/2021 - 12:36:31 114,78 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:36:57 114,77 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:37:53 114,70 07.670.734/0001-27 - M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI

Válido

04/05/2021 - 12:38:03 114,69 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:38:22 114,68 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:38:33 114,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:38:38 113,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:39:14 113,79 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:39:34 111,11 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:39:53 110,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:40:14 109,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:40:26 108,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:40:40 108,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:40:45 107,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:41:02 107,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:41:06 107,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:41:29 106,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

04/05/2021 - 12:41:38 106,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:41:41 105,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:42:01 105,96 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30
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04/05/2021 - 12:42:06 105,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:42:09 104,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:42:34 104,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:42:38 103,99 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:43:01 103,50 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:43:06 103,49 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:43:43 100,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45
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04/05/2021 - 12:44:00 99,90 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:44:37 90,00 (lance oculto) 29.327.382/0001-44 - RJ TEXTIL -
EIRELI

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão
Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de
60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de
Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e
condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e
exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa;
10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de
Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do
MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador para fins de
assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º
1.402/2012, Art. 2º, Parágrafo único. Para comprovar a boa situação
financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente
assinada pelo contador responsável, dos seguintes índices:
ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
14/05/2021 16:32:13

04/05/2021 - 12:45:30 75,00 (lance oculto) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2.
Relativos à Habilitação Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de
todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a
contar da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da
empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração de Elaboração
Independente de Proposta. 14/05/2021 15:57:45

04/05/2021 - 12:45:45 98,00 (lance oculto) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos
itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados
com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua
emissão;j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com
os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos
da empresa. NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa
de coibir empresas de “Fachada” participarem do referido processo,
podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 12/05/2021 12:03:30

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:02

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

2024085661 SSP/PC RS 23/04/2014 - RG

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:02

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

39670996015 - - - CPF

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:03

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

16996110000195 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

31/03/2021 - CNPJ

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:04

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

977ed7d4f5aca1bcd47819d85b32bcbcTJ RS 28/04/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:05

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

0016689285 RECEITA
ESTADUAL RS

22/04/2021 20/06/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:07

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

2021041602292222612300 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

20/04/2021 15/05/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:08

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

6512079/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

19/02/2021 17/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas
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PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:10

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

977ed7d4f5aca1bcd47819d85b32bcbcTJ RS 28/04/2021 28/05/2021 Certidão de Falência e
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial
expedida pelo Fórum
distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em que
conste o prazo de
validade e, não
havendo, somente será
aceita com a data de
emissão não superior a
90 (Noventa) dias e
ainda

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:13

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

4360001881-0 JUNTA
COMERCIAL

06/03/2020 30/04/2021 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:18

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

1 PETTER
UNIFORMES
EIRELI - EPP

30/04/2021 30/05/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:19

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

14517 SECRETARIA
MUNICIPAL
FAZENDA
ESTRELA

28/04/2021 30/04/2022 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:19

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- - 05/08/2013 - Contrato Social

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:20

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAPÃO DA
CANOA

20/01/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:22

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- SECRETARIA
MUNICIPAL
FAZENDA
ESTRELA

08/04/2021 10/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:23

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- SECRETARIA DA
FAZENDA
ESTADO RS

22/04/2021 20/06/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:24

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

09/02/2021 08/08/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:24

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- JUNTA
COMERCIAL

24/02/2021 24/05/2021 Certidão Simplificada da
Junta Comercial do
Estado da sede da
licitante, juntamente
com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos
averbados com validade
máximo de 60
(Sessenta) dias, a
contar da data da sua
emissão

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:25

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- JUSTIÇA DO
TRABALHO

19/02/2021 17/08/2021 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:26

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- PETTER
UNIFORMES
EIRELI - EPP

30/04/2021 30/05/2021 Declaração de
inexistência de fato
impeditivo de sua
habilitação, assim como
declarar ocorrências
supervenientes,
assinadas por sócio,
dirigente, proprietário ou
procurador da licitante,
com o nº. da identidade
do declarante

PETTER
UNIFORMES
EIRELI

30/04/2021 -
11:26

ROSÂNGELA
EHRENBRINK
PETTER

- PETTER
UNIFORMES
EIRELI - EPP

30/04/2021 30/05/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

30/04/2021 -
21:07

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

3998785 POLÍCIA CIVIL 22/06/2017 - RG

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

30/04/2021 -
21:10

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

07670734000127 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

20/04/2021 - CNPJ
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M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
14:20

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

13552611/2021 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

27/04/2021 23/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
14:25

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

2021041301582382365528 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

13/04/2021 12/05/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
14:31

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

7020210805532895 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

27/04/2021 24/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
14:36

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

000808 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VISEU

07/01/2021 31/12/2021 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
14:38

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VISEU

27/04/2021 26/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
14:46

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- M R DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
& CONFECCÕES
EIRELI

30/04/2021 31/05/2021 Declaração de
inexistência de fato
impeditivo de sua
habilitação, assim como
declarar ocorrências
supervenientes,
assinadas por sócio,
dirigente, proprietário ou
procurador da licitante,
com o nº. da identidade
do declarante

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
15:45

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

32730055215 - - - CPF

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:22

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

01 M R DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
& CONFECCÕES
EIRELI

30/04/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:32

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

27/04/2021 24/10/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:32

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

27/04/2021 24/10/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:35

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- M R DE OLIVEIRA
DINIZ COSTURA
& CONFECCÕES
EIRELI

30/04/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:39

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

27/04/2021 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:49

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

04271008222331 PODER
JUDICIÁRIO

27/04/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:50

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

04271008222331 PODER
JUDICIÁRIO

27/04/2021 26/07/2021 Certidão de Falência e
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial
expedida pelo Fórum
distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em que
conste o prazo de
validade e, não
havendo, somente será
aceita com a data de
emissão não superior a
90 (Noventa) dias e
ainda



Página 442 de 487

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:54

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

15600349651 JUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DO PA

03/07/2020 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:56

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- JUCEPA 28/04/2021 Certidão Simplificada da
Junta Comercial do
Estado da sede da
licitante, juntamente
com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos
averbados com validade
máximo de 60
(Sessenta) dias, a
contar da data da sua
emissão

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:57

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VISEU

27/04/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

M. R. DE
OLIVEIRA DINIZ
COSTURA
CONFECCOES
EIRELI

01/05/2021 -
16:57

MARIA
RAIMUNDA DE
OLIVEIRA DINIZ

- - 30/09/2005 - Contrato Social

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:34

José Cristiano
Vieira Santos

782730 SECRETARIA DE
SEGURANÇA
PUBLICA

03/05/2021 - RG

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:34

José Cristiano
Vieira Santos

35672196500 - - - CPF

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:34

José Cristiano
Vieira Santos

00.773.352/0001-80 ministerio da
fazenda

03/05/2021 - CNPJ

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:35

José Cristiano
Vieira Santos

1 TRIBUNAL DE
JUSTICA

03/05/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:35

José Cristiano
Vieira Santos

1 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

03/05/2021 08/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:37

José Cristiano
Vieira Santos

1 caixa econômica
federal

03/05/2021 05/05/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:38

José Cristiano
Vieira Santos

1 justiça do trabalho 03/05/2021 29/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:39

José Cristiano
Vieira Santos

1 TRIBUNAL DE
JUSTICA

03/05/2021 08/05/2021 Certidão de Falência e
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial
expedida pelo Fórum
distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em que
conste o prazo de
validade e, não
havendo, somente será
aceita com a data de
emissão não superior a
90 (Noventa) dias e
ainda

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:39

José Cristiano
Vieira Santos

1 JUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DE
SERGIPE

03/05/2021 30/06/2021 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:39

José Cristiano
Vieira Santos

1 SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

03/05/2021 04/05/2021 Alvará de
Funcionamento de
Titularidade da empresa
licitante, expedido pela
Prefeitura Municipal
(Sede da licitante), com
vigência atualizada.

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:40

José Cristiano
Vieira Santos

- - 03/05/2021 - Contrato Social
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JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:40

José Cristiano
Vieira Santos

- PREFEITURA 03/05/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:40

José Cristiano
Vieira Santos

- SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

03/05/2021 11/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:41

José Cristiano
Vieira Santos

- ministerio da
fazenda

03/05/2021 16/05/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:41

José Cristiano
Vieira Santos

- ministerio da
fazenda

03/05/2021 16/05/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:46

José Cristiano
Vieira Santos

- justiça do trabalho 03/05/2021 03/06/2021 Prova de Inexistência
de Débitos, através da
CERTIDÃO DE
DÉBITOS NEGATIVA,
conforme artigo
5º`PAR` único da
portaria 1421/2014 do
MTE

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:46

José Cristiano
Vieira Santos

- JKM 03/05/2021 03/07/2021 Declaração de
inexistência de fato
impeditivo de sua
habilitação, assim como
declarar ocorrências
supervenientes,
assinadas por sócio,
dirigente, proprietário ou
procurador da licitante,
com o nº. da identidade
do declarante

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:47

José Cristiano
Vieira Santos

- JKM 03/05/2021 03/07/2021 Declaração de
Elaboração
Independente de
Proposta

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

03/05/2021 -
16:47

José Cristiano
Vieira Santos

1 JKM 03/05/2021 03/07/2021 Declaração Própria do
Licitante, que possui
estrutura e condições
para prestar os
serviços, em
conformidade com os
prazos e exigências do
edital

JKM COMERCIO
INDUSTRIA
CONFECÇÕES E
SILK SCREEN
LTDA

04/05/2021 -
08:08

José Cristiano
Vieira Santos

- JUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DE
SERGIPE

04/05/2021 04/08/2021 Certidão Simplificada da
Junta Comercial do
Estado da sede da
licitante, juntamente
com Certidão Especifica
Digital, de todos os atos
averbados com validade
máximo de 60
(Sessenta) dias, a
contar da data da sua
emissão

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

06/05/2021 - 15:44:59 PETTER UNIFORMES
EIRELI

16.996.110/0001-95 Item 0037 - CONFECCAO DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA
FEMININA,CAMISA SOCIAL FEMININA COM MANGA CURTA, BORDADA,
CONFECIONADA EM TECIDO 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

Desclassificação: Considerado Inexequivel

02/06/2021 - 10:56:56 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0002 - CONFECCAO DE BOLSA TECIDO DE ALGODAO,BOLSA
CONFECCIONADA EM TECIDO DE
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:57:08 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0003 - CONFECCAO DE BOLSA TIPO SACOLA TECTEL,BOLSA TIPO
SACOLA, CONFECCIONADA EM MATERIAL TACTEL, COSTURADA COM
ALCAS DOS DOIS LADOS, DIMENSOES:60X30 CM. CORES E TAMANHOS A
ESCOLHER.

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:57:26 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0011 - CONFECCAO DE CALCA EM BRIM PESADO 100, COM DOIS
BOLSOS FRONTAIS E UM TRASEIRO, ELASTICO TOTAL DA CINTURA,
CORDAO DE AJUSTE E FAIXA REFLETIVA. TAM. 38,42,46 E 48

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa
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02/06/2021 - 10:57:58 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0013 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO -
ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO
CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE,
DIVERSOS TAMANHOS: P

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:58:11 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0016 - CALCA PARA BLOCO GIRURGICO - ESPECIFICACAO: TECIDO EM
BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO CARDADO, PRE-ESCOLHIDO
PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE, DIVERSOS TAMANHOS: GG

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:58:21 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0015 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO -
ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO
CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE,
DIVERSOS TAMANHOS: G

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:58:34 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0017 - CALCA EM BRIM TAMANHO PEQUENO

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:59:04 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0018 - CALCA EM BRIM TAM M

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:59:20 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0019 - CALCA EM BRIM TAMANHO GRANDE

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:59:31 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0020 - CAMISA DE TIME SUBLIMADA EM NEW FIT,

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 10:59:50 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0027 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM
TECIDO PIQUET MISTO, 50%
ALOGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:00:14 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0028 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM
TECIDO PIQUET MISTO, 50%
ALOGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:00:29 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0029 - CAMISA UNIFORME COM GOLA POLO, MANGA CURTA, EM
TECIDO PIQUET MISTO, 50% ALOGODAOE 50%POLIESTER DE EXCELENTE
QUALIDADE,COM BOLSO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO
PEITO, COM LOGOMARCA. T

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:00:38 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0030 - CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK FEMININA EM MALHA FIO
30,1 COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS. TAM P

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:01:02 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0031 - CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK FEMININA EM MALHA FIO
30,1 COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS. TAM M

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:01:10 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0032 - CAMISA GOLA REDONDA BABY LOOK FEMININA EM MALHA FIO
30,1 COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS. TAM G

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:01:20 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0039 - CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA 100%
ALGODï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:02:11 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0043 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PP
DE 0 A 16 ANOS,CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PP NOS
TAMANHOS DE 0 A16 ANOS EM DIVERSAS CORES A SER ESCOLHIDA NO
ATO DO PEDIDO DE COMPRA.

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa
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02/06/2021 - 11:02:24 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0044 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV
SILKADA,CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA PV, COM GOLA
TRADICIONAL, MANGA CURTA, SILKADA EM CORES E TAMANHO
DIVERSOS.

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:02:41 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0045 - CONFECCAO DE CAMISETA GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV
MANGA COMPRIDA, CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA PV, COM GOLA
TRADICIONAL, MANGA COMPRIDA, SILKADA EM CORES E TAMANHO
DIVERSOS.

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:02:59 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0046 - CONFECCAO DE CAMISETA REGATA EM MALHA PP DE 0 A 16
ANOS,CAMISETA REGATA CONFECIONADA EM MALHA DISPONIVEL NOS
TAMANHOS DE 0 A 16 ANOS.

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:03:24 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0047 - CONFECCAO DE CAMISETA TRADICIONAL EM MALHA
PP,CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PP GOLA TRADICIONAL,
MANGA CURTA, SILKADA EM CORES E TAMAHOS PP, P, M, G, GG.

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:03:46 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0060 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA,
TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITARIO DE SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. PEQUENO

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:02 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0061 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA,
TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITARIO DE SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. MEDIO

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:11 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0062 - CAMISETA GOLA REDONDA E MANGA LONGA EM MALHA FRIA,
TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITARIO DE SAUDE, NAS COSTAS ARCADO OS DIZERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E ABAIXO VISEU-PA, TAM. GRANDE

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:19 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0063 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA LONGA EM MALHA FRIA,
TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:40 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0064 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA,
TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:56 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0065 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA,
TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:05:10 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0066 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA,
TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:05:34 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0067 - CAMISETA GOLA REDONDA, E MANGA CURTA EM MALHA FRIA,
TENDO UM BOLSO NO PEITO DO LADO ESQUERDO COM PINTURA DO
LOGOTIPO DO MUNICIPIO, ABAIXO DO DESENHO ESCRITO AGENTE
COMUNITï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:05:45 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0069 - JALECO EM OXFORD MANGA LONGA C/ PUNHO, GOLA PADRE,
PUNHO COM
ELï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:05:56 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0070 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO,
GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES DE
PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï
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Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:06:09 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0071 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO,
GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES DE
PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:06:18 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0072 - JALECO CONFECCIONADO EM BRIM MANGA LONGA C/ PUNHO,
GOLA PADRE, PUNHO COM ELASTICO, BOTOES DE
PLï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:06:32 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0085 - CONFECCAO DE CAMISA SUBLIMADA EM HELANCA EM TECIDO
100%
POLIï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:10:03 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0086 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV.
COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM MANGA E PUNHO
TAMANHOS P

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:10:27 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0087 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV.
COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM MANGA E PUNHO
TAMANHOS M

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:10:39 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0088 - CONFECCAO DE CAMISA PARA UNIFORME GOLA POLO EM PV.
COSTURADAS NA LATERAL E PINTADAS, COM MANGA E PUNHO
TAMANHOS G

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 11:11:37 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0104 - CONFECCAO DE SHORT SAIA,SHORT SAIA CONFECCIONADA
EM HELANCA DE BOA QUALIDADE, TIPO COLEGIAL. TAMANHOS E CORES A
ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.

Desclassificação: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo
para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais a falta da empresa

02/06/2021 - 15:34:59 JKM COMERCIO
INDUSTRIA CONFECÇÕES
E SILK SCREEN LTDA

00.773.352/0001-80 Item 0014 - CONFECCAO DE CALCA PARA BLOCO GIRURGICO -
ESPECIFICACAO: TECIDO EM BRIM VERDE 2/1 PESO GM 100 ALGODAO
CARDADO, PRE-ESCOLHIDO PARA USO HOSPITALAR COM DIDRATENE,
DIVERSOS TAMANHOS: M

Desclassificação: atraso nas amostras

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

09/06/2021 - 10:30 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

04/05/2021 - 09:13:39 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

04/05/2021 - 09:15:54 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

04/05/2021 - 09:15:55 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

04/05/2021 - 09:15:55 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.

04/05/2021 - 09:15:55 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.

04/05/2021 - 09:15:55 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

04/05/2021 - 09:18:00 Pregoeiro Bom dia, Esta pregoeira no uso de suas atribuições, solicita ao participante que analise os seus preços
propostos a esta referida licitação, no momento da fase de lances, pois não será aceito desistência após a
adjudicação. Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra,
destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos se em total consonância com
a lei.

04/05/2021 - 09:18:26 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:26 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:27 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
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04/05/2021 - 09:18:27 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:29 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:29 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:30 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:30 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:32 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:32 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:34 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:34 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:34 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:34 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:36 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:36 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:37 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:37 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:18:39 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:18:39 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:26:44 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 58,00 para o item 0008 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

04/05/2021 - 09:30:11 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 58,00 para o item 0008 foi aprovado pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:33:26 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:30 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:30 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:30 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:33 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:44 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:44 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:44 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:44 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:44 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:33:52 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:33:52 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:33:53 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:33:53 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:33:55 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:33:55 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:33:56 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:33:56 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:34:01 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:34:01 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:34:02 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:34:02 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:34:03 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:34:03 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:34:04 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:34:04 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:34:05 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:34:05 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:34:07 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:34:07 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:34:42 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 04/05/2021 às 09:39:46.

04/05/2021 - 09:34:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 49,99, R$
52,75

04/05/2021 - 09:34:51 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 04/05/2021 às 09:39:55.

04/05/2021 - 09:35:33 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 04/05/2021 às 09:40:37.

04/05/2021 - 09:35:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 16,80
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04/05/2021 - 09:35:33 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 04/05/2021 às 09:40:37.

04/05/2021 - 09:36:51 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 04/05/2021 às 09:41:55.

04/05/2021 - 09:39:51 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 04/05/2021 às 09:44:56.

04/05/2021 - 09:39:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:39:46.

04/05/2021 - 09:39:51 Sistema O item 0002 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:39:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:39:55.

04/05/2021 - 09:39:58 Sistema O item 0010 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:40:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:40:37.

04/05/2021 - 09:40:38 Sistema O item 0003 foi encerrado em situação de empate.

04/05/2021 - 09:40:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:40:37.

04/05/2021 - 09:40:38 Sistema O item 0009 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:41:22 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 04/05/2021 às 09:46:27.

04/05/2021 - 09:41:31 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 04/05/2021 às 09:46:37.

04/05/2021 - 09:41:42 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 04/05/2021 às 09:46:49.

04/05/2021 - 09:41:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 69,88, R$
69,90, R$ 85,00

04/05/2021 - 09:42:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:41:55.

04/05/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0004 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:43:20 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 04/05/2021 às 09:48:24.

04/05/2021 - 09:44:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:44:56.

04/05/2021 - 09:44:56 Sistema O item 0001 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:46:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:46:27.

04/05/2021 - 09:46:31 Sistema O item 0007 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:46:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:46:37.

04/05/2021 - 09:46:54 Sistema O item 0005 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:46:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:46:49.

04/05/2021 - 09:46:54 Sistema O item 0008 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:48:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:48:24.

04/05/2021 - 09:48:30 Sistema O item 0006 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:48:57 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:48:57 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:48:57 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:48:57 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:49:01 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:49:07 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:49:07 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:49:07 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:49:07 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:49:07 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 09:52:14 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2021 às 09:57:19.

04/05/2021 - 09:52:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 79,90, R$
80,00, R$ 80,80

04/05/2021 - 09:52:45 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 04/05/2021 às 09:57:48.

04/05/2021 - 09:52:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 48,90, R$
52,00

04/05/2021 - 09:52:58 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 04/05/2021 às 09:58:01.

04/05/2021 - 09:52:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 48,90, R$
52,00

04/05/2021 - 09:54:39 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 04/05/2021 às 09:59:43.

04/05/2021 - 09:54:39 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 04/05/2021 às 09:59:43.

04/05/2021 - 09:54:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 48,90, R$
52,00

04/05/2021 - 09:54:39 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 04/05/2021 às 09:59:43.
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04/05/2021 - 09:54:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 79,90, R$
80,00, R$ 80,80

04/05/2021 - 09:55:42 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 04/05/2021 às 10:00:47.

04/05/2021 - 09:55:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 48,90

04/05/2021 - 09:56:19 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 04/05/2021 às 10:01:21.

04/05/2021 - 09:56:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 48,90, R$
52,00

04/05/2021 - 09:56:43 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 04/05/2021 às 10:01:45.

04/05/2021 - 09:57:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:57:19.

04/05/2021 - 09:57:20 Sistema O item 0017 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:57:35 Sistema O item 0003 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:57:37 Sistema Desempate realizado para o item 0003 tem como vencedor o fornecedor com token 7

04/05/2021 - 09:57:37 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 7, 9

04/05/2021 - 09:57:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:57:48.

04/05/2021 - 09:57:49 Sistema O item 0013 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:57:59 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:57:59 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:00 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:00 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:01 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:01 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:02 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:02 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:03 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:03 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:58:01.

04/05/2021 - 09:58:03 Sistema O item 0014 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:58:04 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:04 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:11 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:11 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:14 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:14 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:15 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 09:58:15 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 09:58:47 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 04/05/2021 às 10:03:52.

04/05/2021 - 09:58:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 79,90, R$
80,00, R$ 80,80

04/05/2021 - 09:59:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:59:43.

04/05/2021 - 09:59:51 Sistema O item 0012 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:59:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:59:43.

04/05/2021 - 09:59:51 Sistema O item 0015 foi encerrado.

04/05/2021 - 09:59:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 04/05/2021 às 09:59:43.

04/05/2021 - 09:59:51 Sistema O item 0018 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:00:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:00:47.

04/05/2021 - 10:00:54 Sistema O item 0011 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:01:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:01:21.

04/05/2021 - 10:01:31 Sistema O item 0016 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:01:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:01:45.

04/05/2021 - 10:01:49 Sistema O item 0020 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:03:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:03:52.

04/05/2021 - 10:03:56 Sistema O item 0019 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:13:04 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:04 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:04 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.
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04/05/2021 - 10:13:04 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:04 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:04 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:11 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:11 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:13 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:13 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:14 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:14 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:14 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:14 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:14 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:15 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:15 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:16 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:16 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:17 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:17 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:18 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:21 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:13:25 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:25 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:26 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:26 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:13:30 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:13:30 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:14:27 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 04/05/2021 às 10:19:30.

04/05/2021 - 10:15:38 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 04/05/2021 às 10:20:42.

04/05/2021 - 10:15:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 17,95, R$
26,80

04/05/2021 - 10:16:54 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 04/05/2021 às 10:21:57.

04/05/2021 - 10:18:23 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 04/05/2021 às 10:23:27.

04/05/2021 - 10:18:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 22,80, R$
24,70

04/05/2021 - 10:19:09 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 04/05/2021 às 10:24:14.

04/05/2021 - 10:19:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:19:30.

04/05/2021 - 10:19:35 Sistema O item 0022 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:19:54 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 04/05/2021 às 10:24:57.

04/05/2021 - 10:19:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 28,90, R$
44,20

04/05/2021 - 10:20:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:20:42.

04/05/2021 - 10:20:48 Sistema O item 0030 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:22:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:21:57.

04/05/2021 - 10:22:00 Sistema O item 0024 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:22:05 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 04/05/2021 às 10:27:09.

04/05/2021 - 10:22:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 28,90, R$
39,80

04/05/2021 - 10:22:05 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 04/05/2021 às 10:27:09.

04/05/2021 - 10:22:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 28,90

04/05/2021 - 10:22:36 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 04/05/2021 às 10:27:41.

04/05/2021 - 10:22:49 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 04/05/2021 às 10:27:52.

04/05/2021 - 10:23:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:23:27.

04/05/2021 - 10:23:31 Sistema O item 0021 foi encerrado.
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04/05/2021 - 10:24:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:24:14.

04/05/2021 - 10:24:16 Sistema O item 0026 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:24:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:24:57.

04/05/2021 - 10:24:57 Sistema O item 0029 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:27:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:27:09.

04/05/2021 - 10:27:10 Sistema O item 0027 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:27:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:27:09.

04/05/2021 - 10:27:10 Sistema O item 0028 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:27:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:27:41.

04/05/2021 - 10:27:41 Sistema O item 0023 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:27:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:27:52.

04/05/2021 - 10:27:53 Sistema O item 0025 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:28:11 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:20 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:20 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:20 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:20 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:20 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:20 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:27 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:27 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:28:33 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:29:53 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:29:53 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:29:53 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:29:53 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:29:54 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:29:54 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:29:56 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:29:56 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:29:57 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:29:57 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:29:57 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 04/05/2021 às 10:35:06.

04/05/2021 - 10:29:59 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:29:59 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:30:03 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:30:03 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:30:05 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:30:05 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:30:07 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:30:07 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:30:10 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:30:10 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:30:40 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 04/05/2021 às 10:35:43.

04/05/2021 - 10:30:54 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 04/05/2021 às 10:35:59.

04/05/2021 - 10:32:08 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 04/05/2021 às 10:37:12.

04/05/2021 - 10:34:11 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 04/05/2021 às 10:39:15.

04/05/2021 - 10:34:28 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 04/05/2021 às 10:39:31.

04/05/2021 - 10:34:37 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2021 às 10:39:41.

04/05/2021 - 10:34:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,00, R$
29,78, R$ 29,80

04/05/2021 - 10:35:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:35:06.

04/05/2021 - 10:35:09 Sistema O item 0033 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:35:22 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 04/05/2021 às 10:40:24.
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04/05/2021 - 10:35:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:35:43.

04/05/2021 - 10:35:47 Sistema O item 0034 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:36:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:35:59.

04/05/2021 - 10:36:02 Sistema O item 0039 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:36:12 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 04/05/2021 às 10:41:20.

04/05/2021 - 10:36:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,00, R$
29,78, R$ 29,80

04/05/2021 - 10:37:06 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 04/05/2021 às 10:42:11.

04/05/2021 - 10:37:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:37:12.

04/05/2021 - 10:37:12 Sistema O item 0035 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:39:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:39:15.

04/05/2021 - 10:39:36 Sistema O item 0037 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:39:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:39:31.

04/05/2021 - 10:39:36 Sistema O item 0040 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:39:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:39:41.

04/05/2021 - 10:39:44 Sistema O item 0031 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:40:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:40:24.

04/05/2021 - 10:40:29 Sistema O item 0036 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:41:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:41:20.

04/05/2021 - 10:41:27 Sistema O item 0032 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:42:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:42:11.

04/05/2021 - 10:42:12 Sistema O item 0038 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:44:57 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:44:57 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:44:57 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:44:57 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:44:57 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:45:02 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:45:07 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:45:07 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:45:07 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:45:12 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 10:45:30 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:30 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:37 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:37 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:37 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:37 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:39 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:39 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:40 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:40 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:42 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:42 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:45 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:45 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:48 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 04/05/2021 às 10:50:53.

04/05/2021 - 10:45:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 17,70, R$
17,80

04/05/2021 - 10:45:49 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:49 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:50 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:50 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:45:52 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 10:45:52 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 10:47:07 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 04/05/2021 às 10:52:12.



Página 453 de 487

04/05/2021 - 10:48:17 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 04/05/2021 às 10:53:21.

04/05/2021 - 10:50:18 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 04/05/2021 às 10:55:21.

04/05/2021 - 10:50:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,90, R$
19,30

04/05/2021 - 10:50:59 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 04/05/2021 às 10:56:03.

04/05/2021 - 10:50:59 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 24,10

04/05/2021 - 10:50:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:50:53.

04/05/2021 - 10:50:59 Sistema O item 0046 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:51:05 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 04/05/2021 às 10:56:09.

04/05/2021 - 10:51:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 29,50, R$
29,60, R$ 29,70

04/05/2021 - 10:51:57 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 04/05/2021 às 10:56:59.

04/05/2021 - 10:51:57 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,70, R$
12,80

04/05/2021 - 10:52:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:52:12.

04/05/2021 - 10:52:13 Sistema O item 0050 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:53:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:53:21.

04/05/2021 - 10:53:21 Sistema O item 0049 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:53:50 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 04/05/2021 às 10:58:53.

04/05/2021 - 10:54:05 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 04/05/2021 às 10:59:08.

04/05/2021 - 10:54:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,90, R$
21,70

04/05/2021 - 10:54:25 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 04/05/2021 às 10:59:29.

04/05/2021 - 10:55:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:55:21.

04/05/2021 - 10:55:39 Sistema O item 0047 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:56:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:56:03.

04/05/2021 - 10:56:06 Sistema O item 0048 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:56:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:56:09.

04/05/2021 - 10:56:12 Sistema O item 0045 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:57:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:56:59.

04/05/2021 - 10:57:00 Sistema O item 0043 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:58:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:58:53.

04/05/2021 - 10:58:57 Sistema O item 0041 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:59:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:59:08.

04/05/2021 - 10:59:09 Sistema O item 0044 foi encerrado.

04/05/2021 - 10:59:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 04/05/2021 às 10:59:29.

04/05/2021 - 10:59:46 Sistema O item 0042 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:00:31 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:40 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:40 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:40 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:40 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:45 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:45 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:50 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:50 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:56 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:00:57 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:00:57 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:00:58 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:00:58 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:01:00 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:01:00 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:01:01 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:01:01 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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04/05/2021 - 11:01:02 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:01:02 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:01:04 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:01:04 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:01:06 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:01:06 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:01:08 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:01:08 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:01:10 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:01:10 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:01:11 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:01:11 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:03:27 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 04/05/2021 às 11:08:32.

04/05/2021 - 11:03:27 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 04/05/2021 às 11:08:32.

04/05/2021 - 11:05:15 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 04/05/2021 às 11:10:18.

04/05/2021 - 11:06:42 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 04/05/2021 às 11:11:45.

04/05/2021 - 11:06:42 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 04/05/2021 às 11:11:45.

04/05/2021 - 11:06:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 31,89

04/05/2021 - 11:07:02 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 04/05/2021 às 11:12:05.

04/05/2021 - 11:07:19 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 04/05/2021 às 11:12:24.

04/05/2021 - 11:08:12 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 04/05/2021 às 11:13:16.

04/05/2021 - 11:08:24 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 04/05/2021 às 11:13:29.

04/05/2021 - 11:08:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:08:32.

04/05/2021 - 11:08:39 Sistema O item 0052 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:08:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:08:32.

04/05/2021 - 11:08:39 Sistema O item 0056 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:09:43 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 04/05/2021 às 11:14:48.

04/05/2021 - 11:10:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:10:18.

04/05/2021 - 11:10:20 Sistema O item 0053 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:11:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:11:45.

04/05/2021 - 11:11:45 Sistema O item 0054 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:11:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:11:45.

04/05/2021 - 11:11:45 Sistema O item 0060 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:12:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:12:05.

04/05/2021 - 11:12:05 Sistema O item 0051 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:12:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:12:24.

04/05/2021 - 11:12:36 Sistema O item 0059 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:13:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:13:16.

04/05/2021 - 11:13:20 Sistema O item 0055 foi encerrado em situação de empate.

04/05/2021 - 11:13:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:13:29.

04/05/2021 - 11:13:46 Sistema O item 0057 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:14:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:14:48.

04/05/2021 - 11:14:54 Sistema O item 0058 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:15:57 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:00 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:00 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:03 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:03 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:04 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:08 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:08 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:11 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.
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04/05/2021 - 11:16:11 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:16:56 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 04/05/2021 às 11:21:57.

04/05/2021 - 11:17:34 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:34 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:34 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 04/05/2021 às 11:22:36.

04/05/2021 - 11:17:36 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:36 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:36 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:36 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:38 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:38 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:39 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:39 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:41 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:41 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:42 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:42 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:43 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:43 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:44 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:44 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:46 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:17:46 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:17:59 Sistema O item 0055 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:18:02 Sistema Desempate realizado para o item 0055 tem como vencedor o fornecedor com token 3

04/05/2021 - 11:18:02 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 8

04/05/2021 - 11:18:16 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 04/05/2021 às 11:23:20.

04/05/2021 - 11:18:35 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 04/05/2021 às 11:23:40.

04/05/2021 - 11:21:43 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 04/05/2021 às 11:26:48.

04/05/2021 - 11:22:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:21:57.

04/05/2021 - 11:22:02 Sistema O item 0067 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:22:25 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 04/05/2021 às 11:27:30.

04/05/2021 - 11:22:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:22:36.

04/05/2021 - 11:22:44 Sistema O item 0069 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:23:20 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 04/05/2021 às 11:28:25.

04/05/2021 - 11:23:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:23:20.

04/05/2021 - 11:23:20 Sistema O item 0066 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:23:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:23:40.

04/05/2021 - 11:23:40 Sistema O item 0062 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:25:18 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 04/05/2021 às 11:30:21.

04/05/2021 - 11:25:32 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 04/05/2021 às 11:30:35.

04/05/2021 - 11:26:11 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 04/05/2021 às 11:31:13.

04/05/2021 - 11:26:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:26:48.

04/05/2021 - 11:26:50 Sistema O item 0068 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:27:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:27:30.

04/05/2021 - 11:27:40 Sistema O item 0064 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:28:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:28:25.

04/05/2021 - 11:28:29 Sistema O item 0063 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:30:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:30:21.

04/05/2021 - 11:30:31 Sistema O item 0070 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:31:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:30:35.

04/05/2021 - 11:31:11 Sistema O item 0061 foi encerrado.
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04/05/2021 - 11:31:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:31:13.

04/05/2021 - 11:31:19 Sistema O item 0065 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:32:41 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:41 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:41 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:41 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:41 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:41 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:52 Sistema O item 0077 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:52 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:52 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:32:52 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:33:36 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 04/05/2021 às 11:38:40.

04/05/2021 - 11:33:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 185,50

04/05/2021 - 11:33:45 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:45 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:46 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:46 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:49 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:49 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:50 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:50 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:52 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:52 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:54 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:54 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:55 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:55 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:56 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:56 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:57 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:57 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:33:58 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:33:58 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:34:01 Sistema Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/05/2021 às 11:39:04.

04/05/2021 - 11:34:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 188,00

04/05/2021 - 11:34:39 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 04/05/2021 às 11:39:43.

04/05/2021 - 11:34:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 88,01, R$
88,99

04/05/2021 - 11:35:13 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 04/05/2021 às 11:40:16.

04/05/2021 - 11:35:18 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 04/05/2021 às 11:40:20.

04/05/2021 - 11:36:59 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 04/05/2021 às 11:42:01.

04/05/2021 - 11:37:36 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 04/05/2021 às 11:42:38.

04/05/2021 - 11:39:23 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 04/05/2021 às 11:44:31.

04/05/2021 - 11:39:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:38:40.

04/05/2021 - 11:39:23 Sistema O item 0079 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:39:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:39:04.

04/05/2021 - 11:39:23 Sistema O item 0080 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:39:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:39:43.

04/05/2021 - 11:39:43 Sistema O item 0076 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:40:13 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 04/05/2021 às 11:45:16.

04/05/2021 - 11:40:17 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 04/05/2021 às 11:45:19.
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04/05/2021 - 11:40:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:40:16.

04/05/2021 - 11:40:17 Sistema O item 0071 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:40:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:40:20.

04/05/2021 - 11:40:20 Sistema O item 0074 foi encerrado em situação de empate.

04/05/2021 - 11:42:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:42:01.

04/05/2021 - 11:42:03 Sistema O item 0073 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:42:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:42:38.

04/05/2021 - 11:42:38 Sistema O item 0075 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:44:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:44:31.

04/05/2021 - 11:44:34 Sistema O item 0072 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:45:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:45:16.

04/05/2021 - 11:45:16 Sistema O item 0078 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:45:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:45:19.

04/05/2021 - 11:45:23 Sistema O item 0077 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:48:47 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:47 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:50 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:50 Sistema O item 0084 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:54 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:54 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:58 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:58 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:58 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:48:58 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 11:49:11 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:11 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:12 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:12 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:13 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:13 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:14 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:14 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:15 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:15 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:16 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:16 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:17 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:17 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:18 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:18 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:19 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:19 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:49:20 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 11:49:20 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 11:50:02 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 04/05/2021 às 11:55:04.

04/05/2021 - 11:50:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 140,50

04/05/2021 - 11:51:18 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 04/05/2021 às 11:56:21.

04/05/2021 - 11:52:14 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 04/05/2021 às 11:57:17.

04/05/2021 - 11:52:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 140,50

04/05/2021 - 11:52:40 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 04/05/2021 às 11:57:42.

04/05/2021 - 11:52:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 38,89

04/05/2021 - 11:54:34 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 04/05/2021 às 11:59:35.

04/05/2021 - 11:54:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 140,50

04/05/2021 - 11:54:55 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 04/05/2021 às 11:59:58.
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04/05/2021 - 11:54:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 36,90

04/05/2021 - 11:55:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:55:04.

04/05/2021 - 11:55:05 Sistema O item 0084 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:55:23 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 04/05/2021 às 12:00:26.

04/05/2021 - 11:55:52 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 04/05/2021 às 12:00:54.

04/05/2021 - 11:55:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 179,90, R$
205,50

04/05/2021 - 11:56:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:56:21.

04/05/2021 - 11:56:21 Sistema O item 0090 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:57:16 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 04/05/2021 às 12:02:18.

04/05/2021 - 11:57:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:57:17.

04/05/2021 - 11:57:23 Sistema O item 0083 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:57:44 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 04/05/2021 às 12:02:46.

04/05/2021 - 11:57:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:57:42.

04/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0088 foi encerrado.

04/05/2021 - 11:59:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:59:35.

04/05/2021 - 11:59:35 Sistema O item 0082 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:00:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 04/05/2021 às 11:59:58.

04/05/2021 - 12:00:02 Sistema O item 0086 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:00:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:00:26.

04/05/2021 - 12:00:35 Sistema O item 0089 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:00:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:00:54.

04/05/2021 - 12:00:55 Sistema O item 0081 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:02:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:02:18.

04/05/2021 - 12:02:21 Sistema O item 0085 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:02:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:02:46.

04/05/2021 - 12:02:48 Sistema O item 0087 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:04:11 Sistema O item 0091 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:16 Sistema O item 0092 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:16 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:16 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:16 Sistema O item 0095 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:16 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:18 Sistema O item 0097 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:18 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:37 Sistema O item 0099 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:04:37 Sistema O item 0100 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:06:17 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 04/05/2021 às 12:11:19.

04/05/2021 - 12:07:06 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 04/05/2021 às 12:12:08.

04/05/2021 - 12:07:48 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:48 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:07:49 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:49 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:07:50 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:50 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:07:51 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:51 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:07:53 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:53 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:07:54 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:54 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:07:55 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:55 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:07:56 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:56 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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04/05/2021 - 12:07:58 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:58 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:07:59 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:07:59 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:09:20 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 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:09:20 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 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:09:20 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 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:09:20 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 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:09:20 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 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:11:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:11:19.

04/05/2021 - 12:11:19 Sistema O item 0097 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:12:06 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 04/05/2021 às 12:17:07.

04/05/2021 - 12:12:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:12:08.

04/05/2021 - 12:12:08 Sistema O item 0100 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:12:37 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 04/05/2021 às 12:17:38.

04/05/2021 - 12:14:06 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 04/05/2021 às 12:19:07.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema O item 0091 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema O item 0092 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema O item 0093 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema O item 0095 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:14:22.

04/05/2021 - 12:14:24 Sistema O item 0098 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:17:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:17:07.

04/05/2021 - 12:17:10 Sistema O item 0099 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:17:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:17:38.

04/05/2021 - 12:17:39 Sistema O item 0094 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:19:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:19:07.

04/05/2021 - 12:19:07 Sistema O item 0096 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0102 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0103 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0104 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0105 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0106 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:08 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:23:29 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:23:29 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:23:30 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:23:30 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:23:44 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:23:44 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:23:46 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:23:46 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:23:47 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

04/05/2021 - 12:23:47 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

04/05/2021 - 12:25:00 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 04/05/2021 às 12:30:01.
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04/05/2021 - 12:25:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,38, R$
23,40

04/05/2021 - 12:25:30 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 04/05/2021 às 12:30:31.

04/05/2021 - 12:25:48 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 04/05/2021 às 12:30:49.

04/05/2021 - 12:26:10 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 04/05/2021 às 12:31:11.

04/05/2021 - 12:27:45 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 04/05/2021 às 12:32:45.

04/05/2021 - 12:28:19 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 04/05/2021 às 12:33:20.

04/05/2021 - 12:28:25 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 04/05/2021 às 12:33:25.

04/05/2021 - 12:30:00 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 04/05/2021 às 12:35:02.

04/05/2021 - 12:30:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:30:01.

04/05/2021 - 12:30:03 Sistema O item 0107 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:30:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:30:31.

04/05/2021 - 12:30:31 Sistema O item 0106 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:30:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:30:49.

04/05/2021 - 12:30:51 Sistema O item 0109 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:31:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:31:11.

04/05/2021 - 12:31:12 Sistema O item 0110 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:31:56 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 04/05/2021 às 12:36:58.

04/05/2021 - 12:32:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:32:45.

04/05/2021 - 12:32:46 Sistema O item 0105 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:32:57 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 04/05/2021 às 12:37:58.

04/05/2021 - 12:33:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:33:20.

04/05/2021 - 12:33:21 Sistema O item 0102 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:33:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:33:25.

04/05/2021 - 12:33:26 Sistema O item 0104 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:35:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:35:02.

04/05/2021 - 12:35:03 Sistema O item 0101 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:36:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:36:58.

04/05/2021 - 12:36:59 Sistema O item 0103 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:37:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:37:58.

04/05/2021 - 12:37:58 Sistema O item 0108 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:38:56 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:38:56 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:38:56 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:38:56 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:38:56 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.

04/05/2021 - 12:40:00 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 04/05/2021 às 12:45:02.

04/05/2021 - 12:42:55 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 04/05/2021 às 12:47:56.

04/05/2021 - 12:44:21 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 04/05/2021 às 12:49:23.

04/05/2021 - 12:44:36 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 04/05/2021 às 12:49:36.

04/05/2021 - 12:44:39 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 04/05/2021 às 12:49:40.

04/05/2021 - 12:45:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:45:02.

04/05/2021 - 12:45:04 Sistema O item 0112 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:47:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:47:56.

04/05/2021 - 12:47:57 Sistema O item 0111 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:48:49 Sistema Desempate realizado para o item 0074 tem como vencedor o fornecedor com token 9

04/05/2021 - 12:48:49 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 9, 3

04/05/2021 - 12:48:50 Sistema O item 0074 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:49:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:49:23.

04/05/2021 - 12:49:24 Sistema O item 0115 foi encerrado.
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04/05/2021 - 12:49:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:49:36.

04/05/2021 - 12:49:37 Sistema O item 0114 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:49:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 04/05/2021 às 12:49:40.

04/05/2021 - 12:49:41 Sistema O item 0113 foi encerrado.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0001 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 43,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0002 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 27,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0003 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 12,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0004 teve como arrematante 33 CONFECCOES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 24,40.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0005 teve como arrematante 33 CONFECCOES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 17,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0006 teve como arrematante 33 CONFECCOES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 23,40.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0007 teve como arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
54,80.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0008 teve como arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp -
EPP/SS com valor unitário de R$ 57,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0009 teve como arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
40,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0010 teve como arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
59,98.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0011 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 31,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0012 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 33,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0013 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 35,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0014 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 33,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0015 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 33,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0016 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 33,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0017 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 65,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0018 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 64,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0019 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 64,99.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0020 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 20,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0021 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 18,99.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0022 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 27,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0023 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 38,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0024 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 39,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0025 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 38,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0026 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 39,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0027 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 16,50.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0028 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 16,50.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0029 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 16,50.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0030 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0031 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 13,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0032 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 13,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0033 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 17,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0034 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 19,89.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0035 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 53,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0036 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 55,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0037 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 0,49.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0038 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 50,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0039 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 17,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0040 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 29,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0041 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 28,90.
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04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0042 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 28,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0043 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 10,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0044 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 10,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0045 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 24,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0046 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 12,40.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0047 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 12,80.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0048 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0049 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0050 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 18,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0051 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0052 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 20,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0053 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 20,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0054 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 20,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0055 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 49,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0056 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 50,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0057 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 49,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0058 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 49,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0059 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 39,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0060 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 24,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0061 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 21,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0062 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 24,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0063 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 21,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0064 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 13,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0065 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 13,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0066 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 14,50.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0067 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 14,50.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0068 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 44,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0069 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 50,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0070 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 55,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0071 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 50,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0072 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 49,50.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0073 teve como arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
50,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0074 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 50,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0075 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 51,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0076 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 70,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0077 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 47,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0078 teve como arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
68,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0079 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 139,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0080 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 139,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0081 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 130,00.
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04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0082 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 70,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0083 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 70,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0084 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 70,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0085 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0086 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 18,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0087 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 19,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0088 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 19,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0089 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0090 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0091 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 14,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0092 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 14,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0093 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 50,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0094 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 53,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0095 teve como arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
54,98.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0096 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 51,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0097 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 55,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0098 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 55,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0099 teve como arrematante TD COLETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,51.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0100 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 39,50.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0101 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0102 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 39,80.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0103 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 19,80.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0104 teve como arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 21,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0105 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0106 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 69,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0107 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 14,89.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0108 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 200,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0109 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 209,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0110 teve como arrematante PETTER UNIFORMES EIRELI - ME com valor unitário de R$ 209,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0111 teve como arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 190,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0112 teve como arrematante RJ TEXTIL - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 59,90.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0113 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 75,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0114 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 75,00.

04/05/2021 - 12:50:25 Sistema O item 0115 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 75,00.

04/05/2021 - 12:50:28 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

04/05/2021 - 12:51:04 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/05/2021 às 14:50.

04/05/2021 - 12:51:44 Pregoeiro Prezados Licitantes, solicitamos aos arrematantes, os vencedores nesse momento que encaminhem no
prazo de até 60 minutos após a fase de negociação os Documentos de Habilitação, conforme instrumento
vinculativo.

04/05/2021 - 13:10:45 Sistema A do item 0022 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:20:06 Sistema A do item 0099 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:21:11 Sistema A do item 0058 foi anexada ao processo.
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04/05/2021 - 13:26:00 Sistema A do item 0074 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:30:35 Sistema A do item 0094 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:32:46 Sistema A do item 0002 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:33:06 Sistema A do item 0012 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:33:33 Sistema A do item 0041 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:33:40 Sistema A do item 0042 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:33:51 Sistema A do item 0060 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:33:55 Sistema A do item 0113 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:34:03 Sistema A do item 0062 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:34:15 Sistema A do item 0075 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:34:24 Sistema A do item 0077 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:34:35 Sistema A do item 0079 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:34:41 Sistema A do item 0080 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:34:56 Sistema A do item 0091 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:35:10 Sistema A do item 0106 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:35:21 Sistema A do item 0114 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:35:22 Sistema A do item 0112 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:36:38 Sistema A do item 0115 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:39:04 Sistema A do item 0004 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:39:21 Sistema A do item 0005 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:39:38 Sistema A do item 0006 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:41:39 F. RJ TEXTIL - EIRELI Negociação Item 0112: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:41:57 F. RJ TEXTIL - EIRELI Negociação Item 0106: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:42:50 F. RJ TEXTIL - EIRELI Negociação Item 0091: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:43:10 F. RJ TEXTIL - EIRELI Documentação Item 0080: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:43:18 F. RJ TEXTIL - EIRELI Documentação Item 0079: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:43:19 Sistema A do item 0011 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:43:28 F. RJ TEXTIL - EIRELI Documentação Item 0077: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:43:35 Sistema A do item 0013 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:43:48 F. RJ TEXTIL - EIRELI Documentação Item 0075: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:43:49 Sistema A do item 0014 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:44:02 Sistema A do item 0015 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:44:09 F. RJ TEXTIL - EIRELI Negociação Item 0062: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:44:12 Sistema A do item 0016 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:44:22 Sistema A do item 0017 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:44:23 F. RJ TEXTIL - EIRELI Negociação Item 0060: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:44:35 F. RJ TEXTIL - EIRELI Documentação Item 0042: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:44:38 Sistema A do item 0018 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:44:41 F. RJ TEXTIL - EIRELI Documentação Item 0041: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:44:52 Sistema A do item 0019 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:45:01 F. RJ TEXTIL - EIRELI Negociação Item 0012: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:45:02 Sistema A do item 0024 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:45:19 F. RJ TEXTIL - EIRELI Negociação Item 0002: boa tarde ja estamos no nosso minimo

04/05/2021 - 13:45:20 Sistema A do item 0026 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:45:32 Sistema A do item 0035 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:45:43 Sistema A do item 0036 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:45:55 Sistema A do item 0037 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:46:05 Sistema A do item 0059 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:46:30 Sistema A do item 0109 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:46:39 Sistema A do item 0110 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:51:23 Sistema A do item 0007 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:52:13 Sistema A do item 0009 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:52:27 Sistema A do item 0010 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:53:22 Sistema A do item 0073 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:53:30 F. VITORIA SALDANHA ... Negociação Item 0113: JA ESTAMOS NO NOSSO VALOR MINMO

04/05/2021 - 13:53:38 Sistema A do item 0078 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:53:49 F. VITORIA SALDANHA ... Negociação Item 0114: JA ESTAMOS NO NOSSO VALOR MINIMO
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04/05/2021 - 13:54:09 Sistema A do item 0095 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 13:54:16 F. VITORIA SALDANHA ... Documentação Item 0115: JA ESTAMOS NO NOSSO VALOR MINIMO

04/05/2021 - 13:55:01 F. VITORIA SALDANHA ... Negociação Item 0094: JA ESTAMOS NO NOSSO VALOR MINIMO

04/05/2021 - 13:56:11 F. JKM COMERCIO INDU... Negociação Item 0003: já ofertei o meu melhor preço

04/05/2021 - 13:56:40 F. JKM COMERCIO INDU... Negociação Item 0020: já ofertei o meu melhor preço

04/05/2021 - 13:57:08 F. VITORIA SALDANHA ... Negociação Item 0058: JA ESTAMOS NO NOSSO VALOR MINIMO

04/05/2021 - 13:57:12 F. JKM COMERCIO INDU... Negociação Item 0030: já ofertei o meu melhor preço

04/05/2021 - 13:57:29 F. JKM COMERCIO INDU... Negociação Item 0029: já ofertei o meu melhor preço

04/05/2021 - 13:57:31 F. VITORIA SALDANHA ... Documentação Item 0074: JA ESTAMOS NO NOSSO VALOR MINIMO

04/05/2021 - 13:58:34 F. VITORIA SALDANHA ... Negociação Item 0022: JA ESTAMOS NO NOSSO VALOR MINIMO

04/05/2021 - 13:58:41 F. JKM COMERCIO INDU... Negociação Item 0028: já ofertei o meu melhor preço

04/05/2021 - 13:58:57 F. JKM COMERCIO INDU... Negociação Item 0027: já ofertei o meu melhor preço

04/05/2021 - 14:04:04 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0011: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:04:15 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0013: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:04:28 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0014: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:04:44 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0015: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:04:52 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0016: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:05:04 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0001: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:05:05 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0017: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:05:17 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0018: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:05:27 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0019: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:05:37 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0024: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:06:09 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0026: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:06:15 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0021: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:06:16 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0035: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:06:25 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0036: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:06:27 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0023: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:06:39 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0025: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:06:54 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0033: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:07:04 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0034: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:07:11 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0038: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:07:20 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0040: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:07:22 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0037: Boa tarde Sr. Pregoeiro. Pedimos desclassificação de nosso lance no valor de R$
0,49, pois o mesmo é inexequível.

04/05/2021 - 14:07:36 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0048: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:07:41 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0059: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:07:44 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0049: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:07:53 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0050: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:07:57 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0109: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:08:08 F. PETTER UNIFORMES
EIRELI

Negociação Item 0110: Bom tarde Sr. Pregoeiro. Esse é o nosso melhor valor para o item.

04/05/2021 - 14:08:11 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0051: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:08:18 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0052: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:08:26 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0053: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:08:33 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0054: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:08:43 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0055: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:08:55 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0056: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:09:09 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0057: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:09:40 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0068: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:10:08 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0076: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:10:27 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0081: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!
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04/05/2021 - 14:10:36 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0082: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:10:46 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0083: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:10:53 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0084: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:11:10 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0089: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:11:19 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0090: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:11:39 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0092: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:11:50 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0093: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:11:53 Sistema A do item 0003 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:12:00 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0096: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:12:37 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0097: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:12:53 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0098: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:13:06 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0100: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:13:15 Sistema A do item 0020 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:13:26 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0101: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:13:33 Sistema A do item 0027 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:13:34 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0102: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:13:41 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0103: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:14:02 Sistema A do item 0028 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:14:02 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0105: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:14:15 Sistema A do item 0029 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:14:21 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0107: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:14:35 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0108: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:14:42 Sistema A do item 0030 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:14:51 F. M. R. DE OLIVEIRA... Negociação Item 0111: ESSE É O MENOR PREÇO QUE POSSO OFERECER!

04/05/2021 - 14:15:16 Sistema A do item 0031 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:15:35 Sistema A do item 0032 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:15:45 Sistema A do item 0039 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:16:05 Sistema A do item 0043 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:16:16 Sistema A do item 0044 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:16:27 Sistema A do item 0045 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:16:41 Sistema A do item 0046 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:16:53 Sistema A do item 0047 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:17:18 Sistema A do item 0061 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:17:29 Sistema A do item 0063 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:17:43 Sistema A do item 0064 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:17:54 Sistema A do item 0065 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:18:08 Sistema A do item 0066 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:18:23 Sistema A do item 0067 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:18:36 Sistema A do item 0069 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:18:49 Sistema A do item 0070 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:19:06 Sistema A do item 0071 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:19:46 Sistema A do item 0072 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:19:58 Sistema A do item 0085 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:20:11 Sistema A do item 0086 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:20:26 Sistema A do item 0087 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:20:40 Sistema A do item 0088 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:20:56 Sistema A do item 0104 foi anexada ao processo.

04/05/2021 - 14:51:54 Pregoeiro Pregoeiro - Prezados licitantes, a presente sessão será suspensa, ficando desde já remarcada a continuação
para o dia 06/05 as 15:30H.

04/05/2021 - 14:52:57 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

04/05/2021 - 14:52:57 Sistema Motivo: Conforme ATA de Sessão.

06/05/2021 - 15:42:09 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 15:42:09 Sistema Motivo: Continuação do Processo

06/05/2021 - 15:43:05 Pregoeiro Boa Tarde, daremos continuidade a sessão pública. Destarte que os valores serão avaliados

06/05/2021 - 15:44:59 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 15:44:59 Sistema Motivo: Considerado Inexequivel

06/05/2021 - 15:44:59 Sistema O item 0037 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 15:45:06 Sistema Desempate realizado para o item 0037 tem como vencedor o fornecedor 07.670.734/0001-27
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06/05/2021 - 15:45:06 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 07.670.734/0001-27, 10.242.466/0001-57

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.
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06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

06/05/2021 - 17:08:32 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

06/05/2021 - 17:08:32 Sistema Motivo: Devido o Horario a presente sessão será suspensa para o dia 07.05 as 14:00

07/05/2021 - 15:06:59 Pregoeiro Senhores Licitantes, devido a problemas de sistema, não conseguimos baixar os documentos de algumas
empresas, desta feita, a continuação se dará no dia 11.05 as 15:00

11/05/2021 - 15:46:58 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 15:46:58 Sistema Motivo: Continuidade da Sessão

11/05/2021 - 18:08:23 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

11/05/2021 - 18:08:23 Sistema Motivo: Horario de expediente. Retorno no dia 12.05 as 08:00

12/05/2021 - 08:07:39 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 08:07:39 Sistema Motivo: Continuidade do processo

12/05/2021 - 08:08:37 Pregoeiro Bom dia! Prezados licitantes. Peço a compreensão dos senhores. No entanto, se faz necessário a análise da
documentação

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema O fornecedor 33 CONFECCOES EIRELI foi inabilitado no processo.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema O fornecedor 33 CONFECCOES EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema O item 0004 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema O fornecedor 33 CONFECCOES EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 21,90.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema O fornecedor 33 CONFECCOES EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 11:51:49 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 26,00.

12/05/2021 - 11:51:59 Sistema Desempate realizado para o item 0004 tem como vencedor o fornecedor 36.809.375/0001-44

12/05/2021 - 11:51:59 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 36.809.375/0001-44, 07.670.734/0001-27

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi inabilitado no processo.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 70,00.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 46,00.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 67,00.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 51,00.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 82,00.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 12:03:30 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 58,00.
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12/05/2021 - 12:03:31 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 12:03:31 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 12:03:31 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 12:03:31 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 12:03:32 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 12:03:32 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 12:03:32 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. b)Certidão Especifica Digital,
de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;j)
Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa.
NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de “Fachada” participarem do
referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário.

12/05/2021 - 12:42:17 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

12/05/2021 - 12:42:17 Sistema Motivo: Horario de Expediente. Retorno as 13.05 as 10:00

13/05/2021 - 10:50:02 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

13/05/2021 - 10:50:02 Sistema Motivo: Continuidade do processo

13/05/2021 - 10:50:30 Pregoeiro Bom dia, daremos continuidade ao Processo na fase de analise dos Documentos de habilitação

13/05/2021 - 14:34:50 Pregoeiro Senhores, como estamos analisando a comprovação de autenticidade dos documentos, o processo se
estendeu

13/05/2021 - 14:35:23 Pregoeiro a Sessão será suspensa por 60 minutos, para o intervalo de almoco

13/05/2021 - 14:35:55 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

13/05/2021 - 14:35:55 Sistema Motivo: Conforme Exposto em Ata

13/05/2021 - 15:52:34 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

13/05/2021 - 15:52:34 Sistema Motivo: Continuidade de Sessão

13/05/2021 - 18:02:25 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

13/05/2021 - 18:02:25 Sistema Motivo: Horario de Expediente. Continuidade do Processo no dia 14.05 as 11:00

14/05/2021 - 11:07:40 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:07:40 Sistema Motivo: Daremos continuidade a Sessão

14/05/2021 - 12:26:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 14/05/2021.

14/05/2021 - 12:26:51 Sistema Motivo: Prezados, Pedimos que nos seja enviado conforme o 9.6. amostra (s), que deverá (ão) ser
apresentada (as) no prazo de 72.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado no processo.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 39,00.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 48,90.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
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14/05/2021 - 13:00:58 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 48,90.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 48,90.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 48,90.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 67,00.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 66,00.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 66,00.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 39,99.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 39,99.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 59,90.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0036 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 39,90.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 240,00.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O fornecedor PETTER UNIFORMES EIRELI foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:00:58 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 240,00.

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)



Página 471 de 487

14/05/2021 - 13:00:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 13:01:55 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

14/05/2021 - 13:01:55 Sistema Motivo: Horario de almoço, retorno as 15:30

14/05/2021 - 15:39:15 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 15:39:15 Sistema Motivo: Continuidade da Sessão

14/05/2021 - 15:50:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 14/05/2021.

14/05/2021 - 15:50:13 Sistema Motivo: FOTOS DA EMPRESA E MAQUINARIO, PARA ANALISE DE PRODUÇÃO COMNFORME OBJETO
DESTA LICITAÇÃO

14/05/2021 - 15:55:59 Sistema O fornecedor TD COLETO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

14/05/2021 - 15:55:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 15:55:59 Sistema O fornecedor TD COLETO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 15:55:59 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia)

14/05/2021 - 15:55:59 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 2,89.

14/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:56 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:57 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:57 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:57 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:57 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:57 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:57 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:57 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado no processo.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 26,00.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 23,00.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 29,00.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0058 pelo
pregoeiro.
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14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 50,00.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0074 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 50,00.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0094 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 59,90.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0095 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 59,90.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0109 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 249,90.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0110 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 249,80.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0113 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 90,00.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0114 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 90,00.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi inabilitado para o item 0115 pelo
pregoeiro.

14/05/2021 - 15:57:45 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante RJ TEXTIL - EIRELI com valor unitário de R$ 90,00.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 15:57:46 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo item 10.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica alinea b)
Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar
da data da sua emissão;(Ausencia da Certidão) ; j) fotos da empresa (Ausencia) 10.1.4 Alinea e) Declaração
de Elaboração Independente de Proposta.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado no processo.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 30,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 72,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 47,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
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14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 67,99.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 34,50.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 60,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 59,90.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 29,40.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 29,40.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 25,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 25,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 60,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 60,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 50,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 90,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 140,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 140,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 15,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 68,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp
com valor unitário de R$ 68,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 89,90.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 60,00.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 114,70.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 114,70.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O fornecedor RJ TEXTIL - EIRELI foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:32:13 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 114,70.
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14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)
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14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
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14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:14 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)
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14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;
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14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão;g) Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa
licitante, expedido pela Prefeitura Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada; j) Apresentar
Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade
com os prazos e exigências do edital e seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:d) Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação
Econômico-Financeira:O balanço deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da
Certidão de Regularidade Profissional do contador... (CONTINUA)

14/05/2021 - 16:32:15 Sistema (CONT. 1) para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único. Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contador
responsável, dos seguintes índices: ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG
= Índice de liquidez geral, com valor igual 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 1,00;

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.
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14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado no processo.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0002 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 49,99.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0008 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 85,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0012 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 35,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0013 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 80,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0014 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 80,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0015 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 80,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0016 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 80,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0017 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 80,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0018 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 80,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0019 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN
LTDA com valor unitário de R$ 80,00.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0094 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 69,80.
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14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O fornecedor R.B.M.F Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios Ltda-Epp foi inabilitado para o item
0095 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 16:35:53 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 69,80.

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:35:54 Sistema Motivo: A licitante apresentou fotos da fachada, contudo, não demonstrando condições e estrutura na
confecção do objeto da licitação. Podendo para tanto, causar transtornos futuros ou mesmo dando ao errario.
Fora ainda solicitado por esta pregoeira fotos para anexar aos autos,mas não houve manifestação da
empresa

14/05/2021 - 16:43:55 Pregoeiro A sessão será suspensa para recebimento das amostras da empresa JKM COMERCIO INDUSTRIA
CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA na data de 20/05 as 14:00 será dado a reabertura do Certame para
fins de finalização

14/05/2021 - 16:44:17 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

14/05/2021 - 16:44:17 Sistema Motivo: Conforme exposto em ata

20/05/2021 - 09:48:25 Pregoeiro Senhores Licitantes, devido o atraso no encaminhamento do setor responsavel para empresa a mesma não
pôde cumprir com o envio para a administração, portanto, dado a oportunidade e aberto novo processo

20/05/2021 - 09:48:48 Pregoeiro para envio e contado os prazos

02/06/2021 - 10:50:17 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:50:17 Sistema Motivo: Resposta da Amostra Solicitada

02/06/2021 - 10:51:43 Pregoeiro Fora dado a oportunidade a empresa para o envio das amostras, onde fora demonstrando que a mesma não
possui condições de entrega, pois a contar da data a mesma empresa posterga o envio

02/06/2021 - 10:56:56 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0002 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:56:56 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:56:56 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 55,00.

02/06/2021 - 10:57:08 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0003 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:57:08 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 18,95.

02/06/2021 - 10:57:09 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:57:26 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0011 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:57:26 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa
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02/06/2021 - 10:57:26 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 48,90.

02/06/2021 - 10:57:58 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0013 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:57:58 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:57:58 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 85,00.

02/06/2021 - 10:58:11 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0016 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:58:11 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:58:11 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 85,00.

02/06/2021 - 10:58:21 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0015 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:58:21 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:58:21 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 85,00.

02/06/2021 - 10:58:34 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0017 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:58:34 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:58:34 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 85,00.

02/06/2021 - 10:59:04 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0018 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:59:04 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:59:04 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 85,00.

02/06/2021 - 10:59:20 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0019 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:59:20 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:59:20 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 85,00.

02/06/2021 - 10:59:31 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0020 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:59:31 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:59:31 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 34,60.

02/06/2021 - 10:59:50 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0027 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 10:59:50 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 10:59:50 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante ROBERTA DIOGENIS - EIRELI com valor unitário de R$ 59,00.

02/06/2021 - 11:00:14 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0028 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:00:14 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:00:14 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 16,90.

02/06/2021 - 11:00:29 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0029 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:00:29 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:00:29 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante ROBERTA DIOGENIS - EIRELI com valor unitário de R$ 58,00.

02/06/2021 - 11:00:38 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0030 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:00:38 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:00:38 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 17,95.
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02/06/2021 - 11:01:02 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0031 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:01:02 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:01:02 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 14,00.

02/06/2021 - 11:01:10 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0032 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:01:10 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:01:10 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 14,00.

02/06/2021 - 11:01:20 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0039 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:01:20 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:01:20 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 33,60.

02/06/2021 - 11:02:11 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0043 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:02:11 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:02:11 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 12,80.

02/06/2021 - 11:02:24 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0044 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:02:24 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:02:24 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 21,70.

02/06/2021 - 11:02:41 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0045 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:02:41 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:02:41 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 29,60.

02/06/2021 - 11:02:59 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0046 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:02:59 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:02:59 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 13,00.

02/06/2021 - 11:03:24 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0047 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:03:24 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 13,90.

02/06/2021 - 11:03:25 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:03:46 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0060 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:03:46 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:03:46 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 31,89.

02/06/2021 - 11:04:02 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0061 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:04:02 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:02 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante ROBERTA DIOGENIS - EIRELI com valor unitário de R$ 28,00.

02/06/2021 - 11:04:11 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0062 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:04:11 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:11 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 34,90.
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02/06/2021 - 11:04:19 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0063 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:04:19 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:19 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante ROBERTA DIOGENIS - EIRELI com valor unitário de R$ 28,00.

02/06/2021 - 11:04:40 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0064 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:04:40 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:40 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante ROBERTA DIOGENIS - EIRELI com valor unitário de R$ 22,00.

02/06/2021 - 11:04:56 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0065 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:04:56 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:04:56 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante ROBERTA DIOGENIS - EIRELI com valor unitário de R$ 21,80.

02/06/2021 - 11:05:10 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0066 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:05:10 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:05:10 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 23,90.

02/06/2021 - 11:05:34 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0067 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:05:34 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:05:34 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 22,00.

02/06/2021 - 11:05:45 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0069 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:05:45 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:05:45 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 79,70.

02/06/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0070 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:05:56 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:05:56 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 98,80.

02/06/2021 - 11:06:09 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0071 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:06:09 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:06:09 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 73,99.

02/06/2021 - 11:06:18 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0072 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:06:18 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:06:18 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 123,76.

02/06/2021 - 11:06:32 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0085 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:06:32 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:06:32 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 36,99.

02/06/2021 - 11:10:03 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0086 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:10:03 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:10:03 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 40,99.

02/06/2021 - 11:10:27 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0087 pelo pregoeiro.
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02/06/2021 - 11:10:27 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:10:27 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 44,50.

02/06/2021 - 11:10:39 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0088 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:10:39 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:10:39 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 44,80.

02/06/2021 - 11:11:37 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0104 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 11:11:37 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 21,89.

02/06/2021 - 11:11:38 Sistema Motivo: Após solicitação de entrega de amostras, esta municipalidade estendeu o prazo, contudo, na data de
hoje a empresa ainda posterga a entrega. Não podendo para tanto, esta municipalidade aguardar ainda mais
a falta da empresa

02/06/2021 - 11:13:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:22 Sistema Motivo: A referida empresa deverá negociar o melhor valor de lance

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0104. O prazo é até às 14:05 do dia 02/06/2021.

02/06/2021 - 11:13:37 Sistema Motivo: A referida empresa deverá negociar o melhor valor de lance

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.
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02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:34:59 Sistema O fornecedor JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA foi desclassificado para
o item 0014 pelo pregoeiro.

02/06/2021 - 15:34:59 Sistema Motivo: atraso nas amostras

02/06/2021 - 15:34:59 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 85,00.

02/06/2021 - 15:35:07 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

02/06/2021 - 15:45:14 Pregoeiro Boa Tarde. A reabertura fica programada para o dia 04.06 as 10:00 Horas

02/06/2021 - 15:45:27 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
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02/06/2021 - 15:45:27 Sistema Motivo: Conforme exposto em ata

04/06/2021 - 12:36:08 Pregoeiro Bom dia, Esta pregoeira no uso de suas atribuições, transfere a reabertura para o dia 07.06 as 15:00.

08/06/2021 - 13:44:20 Pregoeiro Devido a situação de fortes chuvas no município não tivemos condições de acesso a internet. Apenas na
data de hoje foi possível. Desta feita. A sessão será dado continuidade no dia 09.6 as 9 horas

09/06/2021 - 09:05:45 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

09/06/2021 - 09:05:45 Sistema Motivo: Continuidade do Processo conforme exposto

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O fornecedor ROBERTA DIOGENIS - EIRELI foi inabilitado no processo.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e
seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d)
Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O fornecedor ROBERTA DIOGENIS - EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e
seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d)
Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O fornecedor ROBERTA DIOGENIS - EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e
seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d)
Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O fornecedor ROBERTA DIOGENIS - EIRELI foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e
seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d)
Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 35,85.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O fornecedor ROBERTA DIOGENIS - EIRELI foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e
seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d)
Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 34,95.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O fornecedor ROBERTA DIOGENIS - EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e
seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d)
Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 27,55.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O fornecedor ROBERTA DIOGENIS - EIRELI foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.
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09/06/2021 - 09:58:21 Sistema Motivo: Descumprimento do Instrumento Vinculativo não envio dos itens 10.1.2. Relativos à Habilitação
Jurídica alinea b) Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados com validade máximo de 60
(Sessenta) dias, a contar da data da sua emissão; j) Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui
estrutura e condições para prestar os serviços, em conformidade com os prazos e exigências do edital e
seus anexos, acompanhada de fotos da empresa; 10.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:d)
Prova de Inexistência de Débitos, através da CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA, conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE.10.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: O balanço
deverá está registrado na Junta Comercial, sendo acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do
contador, para fins de assinatura do trabalho técnico nos termos da Resolução CFC n.º 1.402/2012, Art. 2º,
Parágrafo único.

09/06/2021 - 09:58:21 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA CONFECCOES EIRELI com
valor unitário de R$ 23,65.

09/06/2021 - 10:00 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

09/06/2021 - 10:00 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

09/06/2021 - 10:00 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

09/06/2021 - 10:00 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M. R. DE OLIVEIRA DINIZ COSTURA
CONFECCOES EIRELI.

09/06/2021 - 10:00:23 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/06/2021 às 10:30.

09/06/2021 - 10:33:30 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Maria Eliene Teixeira Barbosa

Pregoeiro(a)

Karineide Ferreira dos Santos

Apoio

Werika Martins Melo

Apoio
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