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 Secretaria Municipal de Educação de Marituba
Secretaria Municipal de Educação de Marituba
Secretaria Municipal de Educação de Marituba

 
Registro de Preços Eletrônico nº 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED

 
Às 09:31 do dia 27/07/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CONSERVAÇÃO E DESCARTÁVEIS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de
lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de
homologação.

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
13/07/2020 13:39 13/07/2020 14:00 22/07/2020 14:00 27/07/2020 09:30 27/07/2020 09:31

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001
Ácido Muriático 1l. Solução Aquosa de Cloreto de Hidrogênio;
Liquido, Concentração: Mín. 8%. Embalagem Minima de 1l.

4,73 6.900 UN Aceito

0002

Água Sanitária Líquida 1l. Para Lavagem e Alvejante de Roupas,
Banheiros, Pias. Composição: Hipoclorito de Sódio, Hidróxido
de Sódio, Cloreto, Com, No Mínimo, de 2% A 2,5% de Cloro
Ativo, Incolor. Embalagem Minima 1l.

2,48 15.000 UN Aceito

0003
Álcool Etílico Hidratado 1l. Líquido 70% - Gl 70°. Constando
Data de Fabricação e Validade.

7,02 20.000 UN Adjudicado

0004
Álcool Etílico Em Gel 500ml. 70% Uso Geral, Incolor. Embalagem
Minima de 500ml

10,50 20.000 UN Adjudicado

0005
Álcool Etílico Em Gel 5l. Bactericida Antisséptico, Indicado
Para A Higiene e Assepsia das Mãos. Embalagem Minima de 5l

50,36 10.000 UN Adjudicado

0006
Amaciante de Roupa 5l. Composição: Cloreto de Dialquil,
Dimetil Amônio, Acidulante, Coadjuvantes, Preservante,
Perfume, Corante e Água. Embalagem Minima de 5l

16,74 2.070 UN Adjudicado

0007
Balde de Plástico 12l. Capacidade Aproximada de 12 Litros,
Sem Tampa, Com Alça, de Alta Resistência e Qualidade.

5,59 1.000 UN Adjudicado

0008
Balde de Plástico 20l. Capacidade Aproximada de 20 Litros,
Sem Tampa, Com Alça, de Alta Resistência e Qualidade.

8,76 1.000 UN Adjudicado

0009

Cera Líquida 750ml. Indicada Para Limpeza e Polimento de Pisos
Laváveis Porosos Ou Não Porosos. Composição: Emulsão de
Ceras Naturais e Sintéticas, Resimax, Plastificantes,
Niveladores 750ml

5,30 3.000 UN Adjudicado

0010
Cesto Para Lixo 10l. Sem Tampa. Em Plástico Especial Com
Capacidade Para 10 Litros. Dimensões: 295 X 230mm.

5,53 3.000 UN Adjudicado

0011
Copos Plásticos Descartáveis 200ml/pct Com 100 Und.
Capacidade 200ml. Pacote Com 100 Unidades.

3,55 10.000 PC Adjudicado

0012
Copos Plásticos Descartáveis 50ml/pct Com 100 Und.
Capacidade 50ml. Pacote Com 100 Unidades.

2,10 10.000 PC Adjudicado

0013
Inseticida 300ml. Dedetização de Insetos de Forma Eficiente e
Sem Colocar Em Risco As Pessoas Que Precisam Estar No
Mesmo Ambiente Embalagem Minima de 300ml.

8,41 4.140 UN Adjudicado

0014
Desentupidor de Pia. Composto Por Polipropileno e Borracha
Termoplástica, Cabo Curto Em Polietileno, Com Alto Poder de
Sucção, Sanfonado.

4,09 500 UN Adjudicado

0015
Desentupidor de Vaso Sanitário. Composto Por Polipropileno e
Borracha Termoplástica, Cabo Longo, Com Alto Poder de
Sucção, Sanfonado.

6,71 500 UN Adjudicado

0016
Desinfetante Líquido 2l. Concentrado Bactericida À Base de
Pinho. Embalagem de 2lt.

5,22 10.000 UN Adjudicado

0017
Desinfetante Líquido 500ml. Concentrado Bactericida À Base
de Pinho. Embalagem de 500ml.

2,77 10.000 UN Adjudicado

0018
Desodorizador de Ambiente Splay 360ml. Contendo
Ingrediente Ativo: Cloreto de Benzalcônio: 0,1%. Embalagem
de 360ml.

10,50 2.000 UN Adjudicado

0019

Desodorizador Sanitário. Pedra Sanitária Germicida,
Bacterizada Para Banheiro, Princípio Ativo Cloreto Alquil,
Dimetril, Benxil, Amônia 0,2%. Registro No Ministério da Saúde.
Diversos Aromas Com Gancho e Unidade de 25 A 35g.

1,42 5.000 UN Adjudicado

0020
Detergente Líquido 500ml. Concentrado, Neutro,
Biodegradável, Com Alto Poder de Limpeza, Para Lavagem de
Louça e Talheres. Embalgem de 500ml.

1,70 20.000 UN Aceito
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0021

Detergente Desengordurante 500ml. Líquido Viscoso de Cor
Amarelada de Alta Espuma Para Uso Em Superfícies de
Alumínio, Cobre, Galvanizados, Botas de Borrachas e Aventais
Plásticos e Outros Utensílios Sensíveis À Causticidade.
Embalgem de 500ml.

15,72 5.000 UN Adjudicado

0022
Escova de Lavar Roupas 10cm. Em Plástico, Com Formato Oval
de Aproximadamente 10cm de Comprimento, Cerdas de Nylon.

3,44 3.000 UN Adjudicado

0023
Escovão Para Piso. Tipo Esfregona, Com Cerdas Duras, Base Em
Plástico Medindo de 30 A 40cm, Com Cabo Medindo
Aproximadamente 1,40m, Ideal Para Limpeza Pesada de Piso.

10,85 5.000 UN Adjudicado

0024

Espanador de Pó. Espanador Manual, Confeccionado Em Fibra
de Sisal, Com Cabo Em Madeira. Leve e Prático. Ideal Para
Limpeza Geral. Dimensões Aproximadas do Produto: 74cm de
Comprimento.

17,74 1.000 UN Adjudicado

0025

Espanador Grande. Indicados Para Limpeza Em Geral, Podendo
Ser Utilizados Desde Na Simples Limpeza de Móveis, Forros,
Paredes, Até Locais de Difícil Acesso. Dimensões Aproximadas
do Produto: 2,5m de Comprimento.

19,54 1.000 UN Adjudicado

0026
Esponja de Limpeza Dupla Face. Composto de Espuma de
Poliuretano Amarela e Manta Abrasiva de Fibra Sintética
Verde. Formato: 110 X 75 X 23mm.

0,90 6.000 UN Adjudicado

0027
Esponja de Aço. Biodegradável, de Alta Qualidade e
Resistência. Pacote Com 08 Unidades de 60 Gramas Cada.

2,14 2.000 PC Adjudicado

0028
Filme Plástico (rolopac). Pvc Transparente e Esticável, Nas
Dimensões: 28cm X 15m.

4,19 1.898 RL Adjudicado

0029
Fio Dental. Para A Prevenção e Higiene Bucal de Crianças.
Embalagem Com 50 Metros.

3,65 690 UN Adjudicado

0030
Flanela Amarela. Para Limpeza Em Geral. 100% Algodão. Com
Bainha e Etiqueta Costurada Na Lateral Para Identificação da
Marca Ou Procedência. Dimensões: 57 X 26cm.

1,43 5.000 UN Adjudicado

0031
Colher Descartável - Refeição Pct Com 50 Und. Em Poliestileno
Para Refeição. Pacote Com 50 Unidades.

2,74 5.000 PC Adjudicado

0032
Colher Descartável - Sobremesa Pct Com 50 Und. Em
Poliestileno Para Sobremesa. Pacote Com 50 Unidades.

2,50 5.000 PC Adjudicado

0033
Garfos Descartáveis - Refeição Pct Com 50 Und. Em
Poliestireno Para Refeição. Pacote Com 50 Unidades.

2,76 5.000 PC Adjudicado

0034
Garfos Descartáveis - Sobremesa Pct Com 50 Und. Em
Poliestireno Para Sobremesa. Pacote Com 50 Unidades.

2,78 5.000 PC Adjudicado

0035
Guardanapos Descartáveis Pct Com 50 Und. Cor Branca. Em
Papel Não Reciclado. Dimensões: 22,5 X 19,5cm. Pacote Com
50 Unidades.

1,48 5.000 PC Adjudicado

0036
Lã de Aço. Esponja de Aço Para Limpeza de Superfícies Com
Sujeiras Difíceis e Polimento de Objetos de Alumínio. Pacote
Com 8 Unidades.

1,61 2.000 PC Adjudicado

0037
Limpador Multiuso 500ml. Para Limpeza Em Geral. Composição:
Tensoativo Não Iônico, Conservante, Fragrância e Água.
Embalagem de 500 Ml

4,70 10.000 UN Adjudicado

0038

Limpa Alumínio Para Uso Geral 500ml. Desenvolvido Para Dar
Brilho Ao Alumínio Sem A Necessidade de Utilizar Esponja de
Aço. Composição: Tensoativo Aniônico, Sulfônico Conservante,
Abrasivos, Etc. Embalagem de 500ml.

2,18 3.000 UN Adjudicado

0039

Limpa Pedra 5l. Produto Biodegradável Que Possui Um Alto
Poder de Limpeza e Remoção de Sujeiras dos Mais Diversos
Tipos, Tais Como: Crostas de Lama, Encardido, Respingos de
Concreto, Ferrugem e Incrustações Inorgânicas. Embalagem
de 5 Litros.

13,83 1.000 UN Adjudicado

0040
Limpa Vidros Com Gatilho 500ml. Líquido Levemente
Perfumado. Embalagem de 500ml.

5,69 10.000 UN Adjudicado

0041

Lixeira Com Tampa Vai e Vem 50l. Produto Injetado Em
Polipropileno Com Aplicação de Proteção Uv Para Uso Em
Ambientes Internos e Externos. Fácil Limpeza e Higienização.
Dimensões: Comprimento 43cm; Largura 47cm; Altura: 60cm.
Capacidade: 50 Litros.

53,12 500 UN Adjudicado

0042
Lustra Móveis 200ml: Uso Geral Em Limpeza e Lustre de Móveis
de Madeira. Embalagem de 200ml.

5,01 3.919 UN Adjudicado

0043

Luvas Descartáveis de Látex G/cx Com 100 Und - Tamanho G.
Para Procedimentos, Levemente Talcadas. Com Fino Filme de
Látex Resistente e Homogêneo, Proporcionando Alta
Sensibilidade Tátil Ao Usuário. Caixa Com 100 Unidades.

44,20 1.000 CX Adjudicado

0044

Luvas Descartáveis de Látex M/cx Com 100 Und - Tamanho M.
Para Procedimentos, Levemente Talcadas. Com Fino Filme de
Látex Resistente e Homogêneo, Proporcionando Alta
Sensibilidade Tátil Ao Usuário. Caixa Com 100 Unidades.

42,04 1.000 CX Adjudicado

0045

Luvas Descartáveis de Látex P/cx Com 100 Und - Tamanho P.
Para Procedimentos, Levemente Talcadas. Com Fino Filme de
Látex Resistente e Homogêneo, Proporcionando Alta
Sensibilidade Tátil Ao Usuário. Caixa Com 100 Unidades.

45,16 1.000 CX Adjudicado

0046
Óleo de Peroba 200ml. Uso Geral Em Limpeza e Lustre de
Madeira e Metal. Composição: Óleo Mineral e Vegetal,
Solvente Mineral e Vegetal, Aromatizante. Frasco de 200ml.

4,00 5.175 UN Adjudicado
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0047
Pá Para Lixo – Cabo Curto. Material: Polipropileno, Medindo
Aproximadamente (26,5 X 27 X 13,5cm), Com Cabo de 21cm.

3,29 2.000 UN Adjudicado

0048
Pá Para Lixo – Cabo Longo. Material: Polipropileno, Medindo
Aproximadamente (26,5 X 27 X 13,5cm), Com Cabo de 82cm.

10,59 2.000 UN Adjudicado

0049
Pano Multiuso Pct Com 5 Und. 85% de Algodão. Dimensões: 42
X 70cm. Pacote Com 5 Unidades.

3,21 10.000 PC Adjudicado

0050

Pano de Chão. Alvejado Em Algodão, Com Costuras Laterais,
Alto Absorção de Umidade, Tamanho Equivalente A Um Saco
de Açúcar de 50 Kg Vazio, Medindo Aproximadamente 60 X
80cm, Gramatura de 22 de Batida, Peso Médio de 200 Gramas.

3,56 10.000 UN Adjudicado

0051
Pano de Prato. Alvejado, Com Acabamento Nas Laterais, 100%
Algodão, Medindo No Mínimo 40 X 70cm.

2,50 10.000 UN Adjudicado

0052
Palitos de Dente Cx Com 100 Und. Roliços Em Madeira. Caixa
Com 100 Unidades.

0,80 690 UN Adjudicado

0053
Palitos de Fósforo Fardo Com 10 Caixas. Com Certificação do
Inmetro. Fardo Com 10 Caixas de 40 Unidades.

2,90 2.000 FD Adjudicado

0054
Papel Higiênico Extra Branco Pct Com 48 Rolos. Macio,
Picotado e Texturizado. Folha Dupla, 100% Fibras Celulósicas.
Rolo de 30m X 10cm. Pacote Com 48 Rolos.

58,74 3.000 PC Adjudicado

0055

Papel Toalha Pct 1.000fls. Toalha de Papel Interfolhada de 2ou
3 Dobras. 100% Fibras Celulósicas Virgens, Sem Fragrância e
Impurezas. Cor Branca, Absorvente, Para Secagem de Mãos e
Utensílios. Dimensões: 20 X 27cm. Pacote Com 1.000fls.

11,41 10.000 PC Adjudicado

0056
Pratos Descartáveis Pct Com 10 Und. Em Poliestireno. Tamanho
Mínimo: 21cm de Diâmetro. Pacote Com 10 Unidades.

1,75 12.000 PC Adjudicado

0057
Rodo Para Limpeza 40cm. Borracha Dupla de 40cm, Cabo de
Madeira Ou Metal Revestido Em Plástico, Medindo
Aproximadamente 1,18m.

5,36 5.000 UN Adjudicado

0058
Rodo Para Limpeza 60cm. Borracha Dupla de 60cm (0,5cm de
Espessura), Cabo de Madeira Ou Metal Revestido Em Plástico,
Medindo Aproximadamente 1,18m.

7,60 5.000 UN Adjudicado

0059
Sabão Em Barra Glicerinado 200g. Multiuso, Biodegradável,
Para Limpeza Em Geral. Unidades de 200g.

1,42 9.775 UN Adjudicado

0060
Sabão Em Barra 1kg. Glicerinado. Composição: Sabão Base,
Água, Corante, Sal Inorgânico, Glicerina Coadjuvante,
Tensoativo Amniótico.1kg.

5,35 1.208 UN Adjudicado

0061

Sabão Em Pó 1kg. Azul Granulado, Com Ação Amaciante e Alto
Poder de Dissolução. Composição Básica: Tensoativo Aniônico,
Biodegradável, Acidulante, Perfume, Coadjuvantes, Pigmento,
Sal Inorgânico e Água. Embalagem de 1kg.

5,34 15.755 KG Aceito

0062

Sabonete Líquido 5l. Sabonete Líquido Perolado, Pronto Uso
Para Mãos, Com Tampa e Lacre, Rotulado. Na Embalagem
Deverá Constar A Data de Fabricação, Validade do Produto e
Número do Lote. Embalagem de 5 Litros.

18,53 2.530 UN Adjudicado

0063

Sabonete Líquido 1l. Sabonete Líquido Perolado, Pronto Uso
Para Mãos, Com Tampa e Lacre, Rotulado. Na Embalagem
Deverá Constar A Data de Fabricação, Validade do Produto e
Número do Lote. Embalagem de 1l.

6,02 2.185 UN Adjudicado

0064
Saco de Fibra Sintética 50kg. Tecido de Polipropileno
Trançado, Laminado Com Filme de Polietileno, Baixa
Densidade. Embalagem Para 50kg.

1,81 7.475 UN Adjudicado

0065

Saboneteira de Parede Dispenser Higienizador, Para Álcool Gel
Ou Sabonete Líquido Com Capacidade 800 Ml, Altura: 280 Mm
Largura: 125 Mm Profundidade: 110 Mm - Reservatório :altura:
120 Mm Largura: 95 Mm Profundidade: 90 Mm Parte Frontal Em
Pp, Fundo e Gatilho Ps Auto Impacto. Visor Em Acrílico
Transparente Vazão de Saída: 1,5ml A 2ml Por Acionamento,
Propriedade Físico Químico: Aspecto: Solido, 330 Gramas

29,00 1.300 UN Adjudicado

0066

Supote de Papel Toalha, Material Plástico Abs, Cor
Cinza/branco, Tipo Fixação Em Parede Com Bucha/parafuso,
Tipo Uso Toalha de Papel, Aplicação Doméstico/banheiro,
Características Adicionais Para Papel Com 2 Ou 3 Dobras.

23,31 400 UN Adjudicado

0067

Saco de Lixo Preto – 30 Litros/ Pacote Com 100 Unidades.
Confeccionado de Polietileno de Baixa Densidade, Recicláveis
Ou Virgens, Solda Contínua, Uniforme, Homogênea e Com
Dobras Na Lateral. Embalagem Com 100 Unidades.

18,40 10.000 PC Adjudicado

0068

Saco de Lixo Preto – 50 Litros/ Pacote Com 100 Und.
Confeccionado de Polietileno de Baixa Densidade, Recicláveis
Ou Virgens, Solda Contínua, Uniforme, Homogênea e Com
Dobras Na Lateral. Embalagem Com 100 Unidades.

24,74 8.000 PC Adjudicado

0069

Saco de Lixo Preto – 100 Litros/ Pacote Com 50 Und.
Confeccionado de Polietileno de Baixa Densidade, Recicláveis
Ou Virgens, Solda Contínua, Uniforme, Homogênea e Com
Dobras Na Lateral. Dimensões: 75 X 105cm. Embalagem Com 50
Unidades.

34,63 10.000 PC Adjudicado

0070

Saco de Lixo Preto – 200 Litros/ Pacote Com 100 Und.
Confeccionado de Polietileno de Baixa Densidade, Recicláveis
Ou Virgens, Solda Contínua, Uniforme, Homogênea e Com
Dobras Na Lateral. Dimensões: 90 X 115cm. Embalagem Com 200
Unidades.

45,08 6.000 PC Aceito
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0071
Saponáceo Cremoso 300ml. Composição: Tensoativo Aniônicos
e Não Iônicos, Espessante, Alcalizantes, Abrasivo, Preservante,
Pigmentos, Fragrância e Veículo. Embalagem de 300ml.

4,18 1.322 UN Adjudicado

0072
Soda Cáustica Comum 1kg. Concentração de 70% (naoh),
Contando Data de Fabricação e Validade.1 Kg.

14,80 4.057 UN Adjudicado

0073
Soda Cáustica Em Escamas 1l. Concentração de 99% (naoh),
Contando Data de Fabricação e Validade. Embalegem de 1
Litro.

16,94 4.057 CX Adjudicado

0074
Toalha de Rosto. 100% Algodão, Pré-Lavado e Pré-Encolhido,
Lisa, Garantia de Absorção e Durabilidade. Cores Diversas.
Dimensões: 50 X 75cm.

6,41 6.900 UN Adjudicado

0075
Touca Descartável Pct Com 100 Und. Tipo Sanfonada. Pacote
Com 100 Unidades.

15,65 8.050 PC Adjudicado

0076
Vassoura Plástica de Limpeza Vaso Sanitário. Feita de Cerdas
de Nylon, Cabo Plástico Com Suporte.

4,62 5.000 UN Adjudicado

0077
Vassoura. Base 30 Cm, Cerdas Em Pêlo, Com Cabo Metálico
Plastificado, Rosqueável, Com Ponteira, Medindo
Aproximadamente 1,50m.

8,66 5.000 UN Adjudicado

0078

Máscara Descartavel Simples Caixa Com 50 Und, Na Cor
Branca, Com Elástico. 100% Polipropileno, Confeccionado Em
Tnt, Tecido Não Tecido, No Tamanho Único. Caixa Com 50
Unidades.

72,12 1.000 CX Adjudicado

0079

Luvas de Látex Natural - P - Tamanho P. Uso Geral Em Limpeza
e Higienização Com Interior Forrado e Palma Antiderrapante e
Forma Anatômica. Espessura Média 0,55mm e Comprimento
300mm. Não Permite A Entrada de Líquidos No Seu Interior.

3,48 1.000 PAR Adjudicado

0080

Luvas de Látex Natural - M  - Tamanho M. Uso Geral Em
Limpeza e Higienização Com Interior Forrado e Palma
Antiderrapante e Forma Anatômica. Espessura Média 0,55mm e
Comprimento 300mm. Não Permite A Entrada de Líquidos No
Seu Interior.

3,60 1.000 PAR Adjudicado

0081

Luvas de Látex Natural - G - Tamanho G. Uso Geral Em Limpeza
e Higienização Com Interior Forrado e Palma Antiderrapante e
Forma Anatômica. Espessura Média 0,55mm e Comprimento
300mm. Não Permite A Entrada de Líquidos No Seu Interior.

3,68 1.000 PAR Adjudicado

0082

"mamadeira Pequena: Cor Azul/rosa - Mamadeira Com
Aproximadamente 50 Ml, Descrição do Produto: gargalo Ultra-
Higienico Sem Bordas Ou Rebarbas Cortantes, Não Retém
Residuos Alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone
Atóxico, Antialérgico, Inodoro, Insipido, Transparente e Facil
de Limpar. Não Mela, Mesmo Após O Uso Continuo.
Mamadeiras de Acordo Nbr 13.793, Testado e Aprovado Por
Laboratórios Acreditados Pelo Inmetro, Embalado
Individualmente Todas Essas Descrições Deverão Estar Gravado
Na Embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, Tampa
e Disco Em Polipropileno, Bico de Silicone."

6,95 1.000 UN Adjudicado

0083

"mamadeira Média - Cor Azul/rosa - Mamadeira Com
Aproximadamente 160 Ml, Descrição do Produto: gargalo Ultra-
Higienico Sem Bordas Ou Rebarbas Cortantes, Não Retém
Residuos Alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone
Atóxico, Antialérgico, Inodoro, Insipido, Transparente e Facil
de Limpar. Não Mela, Mesmo Após O Uso Continuo.
Mamadeiras de Acordo Nbr 13.793, Testado e Aprovado Por
Laboratórios Acreditados Pelo Inmetro, Embalado
Individualmente Todas Essas Descrições Deverão Estar Gravado
Na Embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, Tampa
e Disco Em Polipropileno, Bico de Silicone."

10,92 1.000 UN Adjudicado

0084

"mamadeiras Grande - Cor Azul/rosa - Mamadeira Com
Aproximadamente 240 Ml, Descrição do Produto: gargalo Ultra-
Higienico Sem Bordas Ou Rebarbas Cortantes, Não Retém
Residuos Alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone
Atóxico, Antialérgico, Inodoro, Insipido, Transparente e Facil
de Limpar. Não Mela, Mesmo Após O Uso Continuo.
Mamadeiras de Acordo Nbr 13.793, Testado e Aprovado Por
Laboratórios Acreditados Pelo Inmetro, Embalado
Individualmente Todas Essas Descrições Deverão Estar Gravado
Na Embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, Tampa
e Disco Em Polipropileno, Bico de Silicone."

13,99 1.000 UN Adjudicado

0085

Toalha de Banho Azul/rosa Com Capuz - Tecido 100% Algodão
Macio e Confortável Para A Pele Delicada do Bebê; Com Capuz,
Absorção e Suavidade. Estampa Com Diversos Desenhos,
Medidas: 80/comprimento Cm X 80 Cm/largura.

12,87 6.000 UN Adjudicado

0086

"kit Com Pente e Escova Cores Variadas - Conjunto de Escova e
Pente Para Bebês. A Escova Tem Cerdas Macias de Nylon
Removendo Suavemente Os Embaraços. O Pente Possui dentes
Com Pontas Arredondadas Para Não Ferir A Cabeça do Bebê e
Deslizar Através do Cabelo. A Embalagem Contém: 01 Escova Em
poliestireno de Alto Impacto e 01 Pente Em Poliestireno de
Alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 X 35 X 195 Mm."

6,28 1.500 KIT Adjudicado

0087
Limpador de Mamadeira 2 Peças- conjunto Com 2 Peças,
Armação Em Aço e Cabo Em Polipropileno.

7,38 800 KIT Adjudicado
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0088

Travesseiro Para Berço Azul/rosa , Anti-Sufocante, 100%
Algodão; Sistema Duplo de Respiração, Furos Na Espuma: A
Espuma Possui Furos Em Locais Estratégicos Possibilitando Que
O Bebê Respire Normalmente, Mesmo Com O Rosto Voltado
Para O Travesseiro. Estrutura de Cavidades Abertas: A Espuma
Também Apresenta Uma Estrutura Aberta Que Facilita A
Respiração Em Qualquer Ponto do Travesseiro. Tratamento
Ultra-Fresh (antiácaro, Antibactéria e Antifungo);
Hipoalergênico; Dimensões Aproximadas do Produto (cm) 30
Cm/comprimento X 20cm/ Largura X 2,5cm/altura;

8,41 2.000 UN Adjudicado

0089 Oleo de Amendoas Infantil - 100 Ml 2,22 3.000 UN Adjudicado

0090
Tesourinha de Unha Infantil - Tesoura Pequena Para Cortar
Unhas de Bebês e Crianças Com Pontas Arredondadas Com
Cabo de Plástico e Colorido.

10,75 200 UN Adjudicado

0091 Mordedor Infantil de Silicone 13,84 200 UN Adjudicado

0092 Colher de Silicone Para Alimentação de Bebe 17,40 200 UN Adjudicado

0093

Algodão Em Bola Com 90g - Pacote de Algodão Bolinha.
Fabricado Com Materiais de Qualidade, Macio e Que Não Irrita
A Pele da Criança. Composto Por Manta de Algodão Puro 100%,
Branco, Alvejado Com Água Oxigenada Ao Invés de Solução A
Base de Cloro.

4,35 1.500 PC Adjudicado

0094

Termometro Digital Clinico - Com Visor Digital de Fácil
Visualização; 100% Resistente À Água; Beep Sonoro Indicando
Fim de Medição; Verificado e Aprovado Pelo Inmetro; Guarda
Automaticamente A Última Temperatura Medida.

19,57 100 UN Adjudicado

0095

Sabonete Para Recém-Nascido 90g. Barra. Fórmula Sem Álcool
e Com Ph Baixo, Sendo Suave Também Para O Couro Cabeludo
do Recém-Nascido. Desenvolvido Para Limpar Sem Agredir A
Pele. Embalagem de 90g.

2,72 1.840 UN Adjudicado

0096
Shampoo Infantil 400ml: Fórmula Sem Álcool e Com Ph
Balanceado, Sendo Suave Também Para O Couro Cabeludo do
Bebê e Com Fragrância Suave. Embalagem Com 200ml.

10,60 11.500 UN Adjudicado

0097

Colônia Infantil 200ml. Fragrância Suave e Delicada Para
Crianças. Composição: Álcool Neutro Especial, Água
Purificada, Fragrância, Glicerina, Corante. Embalagem de
200ml.

9,68 4.600 UN Adjudicado

0098
Condicionador Infantil 400ml. Fácil de Desembaraçar, Com Bico
Dosador, Acondicionado Em Frascos Plásticos. Com Ph
Balanceado Para Todo Tipo de Cabelo. Embalagem Com 400ml.

12,10 5.800 UN Adjudicado

0099
Cotonete Infantil Cx Com 75 Hastes. Haste de Polipropileno,
Algodão. Embalagem Com 75 Hastes.

2,12 2.900 CX Adjudicado

0100
Creme Dental Infantil 50g. Tipo Gel, Para Criança Até 5 Anos
de Idade. Sabor Tutti Frutti Sem Flúor, Acondicionado Em
Tubos Plásticos de 50g.

4,02 690 UN Aceito

0101
Creme Para Pentear Infantil 300ml. Com Ph Balanceado. Sem
Álcool. Embalagem Mínima 300 Ml.

7,94 1.800 UN Adjudicado

0102
Creme Preventivo de Assaduras 135g. Hipoalérgico. Embalagem
Minima de 135g.

10,50 2.300 UN Adjudicado

0103

Creme Repelente Sem Álcool Etílico 120g. Gênero Infantil.
Características Gerais: Fórmula Dermatologicamente Sem
Álcool Etílico, Forma Uma Camada Protetora Deixando Um
Cheirinho Suave Na Pele. Embalagem Minima de 120g.

16,78 1.800 UN Aceito

0104

Sabonete Em Barra Infantil 80g. Cremoso. Fórmula Sem Álcool
e Com Ph Balanceado, Sendo Suave Também Para O Couro
Cabeludo do Bebê e Com Fragrância Suave. Composição:
Gordura Animal e Vegetal, Fragrância, Dióxido de Titânio, Óleo
de Amêndoas, Etc. Teor de Voláteis: 16%. Acondicionado Em
Caixa de Papel Com 1 Unidade Cada, Em Barras de 80g.

1,89 2.900 UN Adjudicado

0105

Sabonete Líquido Infantil 200ml. Sabonete de Glicerina
Hipoalérgico. Composto de Gordura Animal e Vegetal,
Fragrância, Dióxido de Titânio, Óleo de Amêndoas, Etileno
Diamino Tetracético Dissódico, Ácido Etidrônico, Etc. Teor de
Voláteis: 16%. Embalagem de 200ml.

7,27 4.100 UN Adjudicado

0106
Escova Dental Infantil: Para A Limpeza Profunda dos Dentes e
Gengivas de Crianças. Cerdas Hipermacias Com Pontas
Arredondadas. Cabos Com Tamanho Equilibrado.

1,95 3.500 UN Aceito

0107

Talco Infantil Em Creme 200g. Perfumado, Para Uso Infantil.
Composto de Talco e Fragrância, Embalado Em Frasco Plástico,
Indicado Para Perfumar, Refrescar e Proteger A Pele do Bebê.
Embalagem de 200g.

10,69 1.400 UN Adjudicado

0108

Fralda Descartável P - Pct Com 60 Und- tamanho P. Com
Elástico e Lateral Elástica. Componentes Atóxicos. Para
Criança Entre 5,5 A 9,5kg. Embalagem Com No Minimo 60
Unidades.

32,96 6.900 UN Adjudicado

0109

Fralda Descartável M - Pct Com 92 Und- tamanho M. Com
Elástico e Lateral Elástica. Componentes Atóxicos. Para
Criança Entre 5,5 A 9,5kg. Embalagem Com No Minimo 92
Unidades.

50,05 6.900 PC Adjudicado
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0110

Fralda Descartável G Pct Com 78 Und - Tamanho G. Com
Elástico e Lateral Elástica. Componentes Atóxicos. Para
Criança Entre 9 A 14kg. Com Elástico e Lateral Elástica.
Embalagem Com No Minimo 78 Unidades.

49,87 6.900 PC Adjudicado

0111

Fralda Descartável Xg Pct Com 66 Und - Tamanho Xg. Com
Elástico e Lateral Elástica. Componentes Atóxicos. Para
Criança Entre 13 A 17 Kg. Embalagem Com No Minimo 66
Unidades.

55,20 6.900 PC Adjudicado

0112

Lenços Umedecidos 50 Und. Para A Higiene de Crianças. Em
Tecido Não Tecido, Medindo Aproximadamente 20 X 15cm,
Sem Álcool Etílico. Embalagem do Tipo Tira Fácil Com 50
Unidades.

10,26 6.900 PC Adjudicado

0113
Aspirador Nasal Baby - Conteúdo: 1 Bocal, 1 Mangueira, 1
Base, 1 Ponteira de Silicone e 1 Estojo Plástico.

72,63 400 UN Adjudicado

0114

Dispensador de Álcool Em Gel Com Pedal. Em Metal, Dimensões
Mínimas: Altura 140cm, Largura 35cm, Profundidade 35cm;com
Reservatório Com Capacidade de No Mínimo 1 Litro; Acionado
Através de Pegal.

460,00 142 UN Adjudicado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF
1 FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.674.168/0001-97

2 MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA 31.920.842/0001-95

3 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI 22.906.038/0001-60

4 EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI 23.104.806/0001-25

5 FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI 22.525.037/0001-76

6 VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44

7 NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI 36.257.948/0001-74

8 GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. 17.472.278/0001-64

9 ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME 27.718.661/0001-03

10 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA 23.036.879/0001-27

11 D & D Produtos de Higiene e Limpeza Eireli 11.372.104/0001-43

12 LPK LTDA 00.535.560/0001-40

13 J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88

14 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53

15 L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37

16 Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli 11.495.858/0001-90

17 F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63

18 T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI 32.724.354/0001-75

19 MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78

20 R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 18.549.387/0001-03

21 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34

22 NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 34.175.735/0001-78

23 C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME 27.944.538/0001-00

24 MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI 34.125.371/0001-11

25 33 CONFECCOES EIRELI 36.757.133/0001-54

26 NOEM MEDICAL 32.737.279/0001-87

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
13/07/2020 EditalDeLicitaaao

28/07/2020 MariaElianePereiraPlanilhaDeComposiaaoDeCustos

28/07/2020 YMGoraybSantosPlanilhaDeComposiaaoDeCustos

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,16,17,18,22,23,26,27,30,31,32,33,34,35,37,38,42,43,44,45,47,48,49,50,51,54,55,57,58,59,60,61,62,63,67,68,69,70,72,74,75,76,105,108,111,1
do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,39 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,14,15,28,29,36,41,46,52,53,56,64,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,106,10
do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Data Assunto Frase

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,77 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 19,24,25,40 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 20,73,83,84,109,110 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,79,80,81 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 65,66,104 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 71 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:49

Negociação
aberta para o
processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 78,103 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 13:50

Agendamento
da data limite
da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2020 às 15:50.

27/07/2020
- 14:03

Mensagem
para
negociação
no processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 14:03

Mensagem
para
negociação
no processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020
- 15:49

Mensagem
para
negociação
no processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/07/2020
- 17:54

Direito de
Lance de
Desempate
da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0045 para o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2020 às 18:55, encerrando às 19:00:00.

30/07/2020
- 10:17

Direito de
Lance de
Desempate
da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0075 para o fornecedor ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME foi definida
pregoeiro para 30/07/2020 às 11:17, encerrando às 11:22:00.



Data Assunto Frase

30/07/2020
- 11:39

Direito de
Lance de
Desempate
da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0075 para o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2020 às 12:44, encerrando às 12:49:00.

30/07/2020
- 13:58

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2020
- 13:59

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0020 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2020
- 13:59

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0061 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2020
- 14:01

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0078 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2020
- 14:01

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0100 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2020
- 14:01

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0103 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2020
- 14:01

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0106 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2020
- 14:03

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0070 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/07/2020
- 14:05

Intenção de
recurso
enviada para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/08/2020
- 19:19

Recurso
enviado para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/08/2020
- 19:19

Recurso
enviado para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0020 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Data Assunto Frase

03/08/2020
- 19:19

Recurso
enviado para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0061 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020
- 10:40

Recurso
enviado para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020
- 10:42

Recurso
enviado para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0070 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020
- 13:15

Recurso
enviado para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0100 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020
- 13:16

Recurso
enviado para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0103 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020
- 13:16

Recurso
enviado para
o processo
50/0112020-
PE-SRP-PMM-
SEMED

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0106 do processo 50/0112020-PE-SRP-PMM-SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001

ÁCIDO MURIÁTICO 1L.
Solução Aquosa de Cloreto
de Hidrogênio; Liquido,
Concentração: Mín. 8%.
Embalagem minima de 1l.

VS Delgado Comércio Eirelli Oriental ORIENTAL 3,31 22.839,00

0002

ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA 1L.
Para lavagem e alvejante de
roupas, banheiros, pias.
Composição: Hipoclorito de
sódio, hidróxido de sódio,
cloreto, com, no mínimo,
de 2% a 2,5% de cloro ativo,
incolor. Embalagem minima
1l.

VS Delgado Comércio Eirelli Limpamais LIMPA MAIS 1,74 26.100,00

0003

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO
1L. Líquido 70% - GL 70°.
Constando data de
fabricação e validade.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

START START 4,91 98.200,00

0004

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL
500ML. 70% uso geral,
incolor. Embalagem minima
de 500ml

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

start START 7,35 147.000,00

0005

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 5L.
Bactericida Antisséptico,
Indicado para a higiene e
assepsia das mãos.
Embalagem minima de 5L

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

start START 35,25 352.500,00

0006

AMACIANTE DE ROUPA 5L.
Composição: Cloreto de
Dialquil, Dimetil Amônio,
Acidulante, Coadjuvantes,
Preservante, Perfume,
Corante e Água. Embalagem
minima de 5L

VS Delgado Comércio Eirelli proezA PROEZA 11,72 24.260,40

0007

BALDE DE PLÁSTICO 12L.
Capacidade aproximada de
12 litros, sem tampa, com
alça, de alta resistência e
qualidade.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Arqplast ARQPLAST 3,91 3.910,00



Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0008

BALDE DE PLÁSTICO 20L.
Capacidade aproximada de
20 litros, sem tampa, com
alça, de alta resistência e
qualidade.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Arqplast ARQPLAST 6,40 6.400,00

0009

CERA LÍQUIDA 750ML.
Indicada para limpeza e
polimento de pisos laváveis
porosos ou não porosos.
Composição: emulsão de
ceras naturais e sintéticas,
resimax, plastificantes,
niveladores 750ML

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

start start 3,71 11.130,00

0010

CESTO PARA LIXO 10L. Sem
tampa. Em plástico especial
com capacidade para 10
litros. Dimensões: 295 x
230mm.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

proplast proplast 3,87 11.610,00

0011

COPOS PLÁSTICOS
DESCARTÁVEIS 200ML/PCT
COM 100 UND. Capacidade
200ml. Pacote com 100
unidades.

VS Delgado Comércio Eirelli COPOBRAS COPOBRAS 2,49 24.900,00

0012

COPOS PLÁSTICOS
DESCARTÁVEIS 50ML/PCT
COM 100 UND. Capacidade
50ml. Pacote com 100
unidades.

VS Delgado Comércio Eirelli COPOBRAS COPOBRAS 1,47 14.700,00

0013

INSETICIDA 300ML.
Dedetização de insetos de
forma eficiente e sem
colocar em risco as pessoas
que precisam estar no
mesmo ambiente Embalagem
minima de 300ml.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

forten forten 5,89 24.384,60

0014

DESENTUPIDOR DE PIA.
Composto por polipropileno
e borracha termoplástica,
cabo curto em polietileno,
com alto poder de sucção,
sanfonado.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Arqplast ARQPLAST 3,99 1.995,00

0015

DESENTUPIDOR DE VASO
SANITÁRIO. Composto por
polipropileno e borracha
termoplástica, cabo longo,
com alto poder de sucção,
sanfonado.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Arqplast ARQPLAST 4,70 2.350,00

0016

DESINFETANTE LÍQUIDO 2L.
Concentrado bactericida à
base de pinho. Embalagem
de 2lt.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

TAPAJÓS TAPAJÓS 3,65 36.500,00

0017

DESINFETANTE LÍQUIDO
500ML. Concentrado
bactericida à base de
pinho. Embalagem de 500ml.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Oriental ORIENTAL 1,95 19.500,00

0018

DESODORIZADOR DE
AMBIENTE SPLAY 360ML.
Contendo ingrediente ativo:
cloreto de benzalcônio:
0,1%. Embalagem de 360ml.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

glade glade 7,35 14.700,00

0019

DESODORIZADOR SANITÁRIO.
Pedra sanitária germicida,
bacterizada para banheiro,
princípio ativo cloreto
alquil, dimetril, benxil,
amônia 0,2%. Registro no
Ministério da Saúde.
Diversos aromas com
gancho e unidade de 25 a
35g.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

sony sony 1,09 5.450,00

0020

DETERGENTE LÍQUIDO
500ML. Concentrado,
neutro, biodegradável, com
alto poder de limpeza, para
lavagem de louça e
talheres. Embalgem de
500ml.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

TAPAJÓS TAPAJÓS 1,19 23.800,00
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0021

DETERGENTE
DESENGORDURANTE 500ML.
Líquido viscoso de cor
amarelada de alta espuma
para uso em superfícies de
alumínio, cobre,
galvanizados, botas de
borrachas e aventais
plásticos e outros utensílios
sensíveis à causticidade.
Embalgem de 500ml.

VS Delgado Comércio Eirelli proezA PROEZA 11,00 55.000,00

0022

ESCOVA DE LAVAR ROUPAS
10CM. Em plástico, com
formato oval de
aproximadamente 10cm de
comprimento, cerdas de
nylon.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

bettanin bettanin 2,41 7.230,00

0023

ESCOVÃO PARA PISO. Tipo
esfregona, com cerdas
duras, base em plástico
medindo de 30 a 40cm, com
cabo medindo
aproximadamente 1,40m,
ideal para limpeza pesada
de piso.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Amapará AMAPARÁ 7,60 38.000,00

0024

ESPANADOR DE PÓ.
Espanador manual,
confeccionado em fibra de
sisal, com cabo em madeira.
Leve e prático. Ideal para
limpeza geral. Dimensões
aproximadas do produto:
74cm de comprimento.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Amapará AMAPARÁ 12,42 12.420,00

0025

ESPANADOR GRANDE.
Indicados para limpeza em
geral, podendo ser
utilizados desde na simples
limpeza de móveis, forros,
paredes, até locais de
difícil acesso. Dimensões
aproximadas do produto:
2,5m de comprimento.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Amapará AMAPARÁ 13,68 13.680,00

0026

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA
FACE. Composto de espuma
de poliuretano amarela e
manta abrasiva de fibra
sintética verde. Formato:
110 x 75 x 23mm.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

naft naft 0,63 3.780,00

0027

ESPONJA DE AÇO.
Biodegradável, de alta
qualidade e resistência.
Pacote com 08 unidades de
60 gramas cada.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

assolam assolam 1,59 3.180,00

0028

FILME PLÁSTICO (Rolopac).
PVC transparente e
esticável, nas dimensões:
28cm x 15m.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

wyda wyda 3,04 5.769,92

0029

FIO DENTAL. Para a
prevenção e higiene bucal
de crianças. Embalagem
com 50 metros.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

hillo hillo 3,35 2.311,50

0030

FLANELA AMARELA. Para
limpeza em geral. 100%
algodão. Com bainha e
etiqueta costurada na
lateral para identificação da
marca ou procedência.
Dimensões: 57 x 26cm.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

ITATEX ITATEX 1,00 5.000,00

0031

COLHER DESCARTÁVEL -
REFEIÇÃO PCT COM 50 UND.
Em poliestileno para
refeição. Pacote com 50
unidades.

L COSTA G RAMOS LTDA GOLDENPLAST GOLDENPLAST 2,28 11.400,00

0032

COLHER DESCARTÁVEL -
SOBREMESA PCT COM 50
UND. Em poliestileno para
sobremesa. Pacote com 50
unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

STRAWPLAST strawplast 1,75 8.750,00
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0033

GARFOS DESCARTÁVEIS -
REFEIÇÃO PCT COM 50 UND.
Em poliestireno para
refeição. Pacote com 50
unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

STRAWPLAST strawplast 1,93 9.650,00

0034

GARFOS DESCARTÁVEIS -
SOBREMESA PCT COM 50
UND. Em poliestireno para
sobremesa. Pacote com 50
unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

STRAWPLAST strawplast 1,95 9.750,00

0035

GUARDANAPOS
DESCARTÁVEIS PCT COM 50
UND. Cor Branca. Em papel
não reciclado. Dimensões:
22,5 x 19,5cm. Pacote com
50 unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

naps naps 1,10 5.500,00

0036

LÃ DE AÇO. Esponja de aço
para limpeza de superfícies
com sujeiras difíceis e
polimento de objetos de
alumínio. Pacote com 8
unidades.

VS Delgado Comércio Eirelli proezA PROEZA 1,13 2.260,00

0037

LIMPADOR MULTIUSO
500ML. Para limpeza em
geral. Composição:
tensoativo não iônico,
conservante, fragrância e
água. Embalagem de 500 ml

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

WORKER WORKER 3,29 32.900,00

0038

LIMPA ALUMÍNIO PARA USO
GERAL 500ML. Desenvolvido
para dar brilho ao alumínio
sem a necessidade de
utilizar esponja de aço.
Composição: tensoativo
aniônico, sulfônico
conservante, abrasivos, etc.
Embalagem de 500ml.

L COSTA G RAMOS LTDA LIMPA MAIS LIMPA MAIS 1,50 4.500,00

0039

LIMPA PEDRA 5L. Produto
biodegradável que possui
um alto poder de limpeza e
remoção de sujeiras dos
mais diversos tipos, tais
como: crostas de lama,
encardido, respingos de
concreto, ferrugem e
incrustações inorgânicas.
Embalagem de 5 litros.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

DUALY DUALY 9,68 9.680,00

0040

LIMPA VIDROS COM GATILHO
500ML. Líquido levemente
perfumado. Embalagem de
500ml.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

dualy dualy 3,98 39.800,00

0041

LIXEIRA COM TAMPA VAI E
VEM 50L. Produto injetado
em polipropileno com
aplicação de proteção UV
para uso em ambientes
internos e externos. Fácil
limpeza e higienização.
Dimensões: comprimento
43cm; largura 47cm; altura:
60cm. Capacidade: 50 litros.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

CARBRINK CARBRINK 40,00 20.000,00

0042

LUSTRA MÓVEIS 200ML: Uso
geral em limpeza e lustre de
móveis de madeira.
Embalagem de 200ml.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

POLIFLOR POLIFLOR 3,51 13.755,69

0043

LUVAS DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX G/CX COM 100 UND -
Tamanho G. Para
procedimentos, levemente
talcadas. Com fino filme de
látex resistente e
homogêneo,
proporcionando alta
sensibilidade tátil ao
usuário. Caixa com 100
unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

WOLK WOLK 31,50 31.500,00
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0044

LUVAS DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX M/CX COM 100 UND -
Tamanho M. Para
procedimentos, levemente
talcadas. Com fino filme de
látex resistente e
homogêneo,
proporcionando alta
sensibilidade tátil ao
usuário. Caixa com 100
unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

WOLK WOLK 29,43 29.430,00

0045

LUVAS DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX P/CX COM 100 UND -
Tamanho P. Para
procedimentos, levemente
talcadas. Com fino filme de
látex resistente e
homogêneo,
proporcionando alta
sensibilidade tátil ao
usuário. Caixa com 100
unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

talge TALGE 43,50 43.500,00

0046

ÓLEO DE PEROBA 200ML.
Uso geral em limpeza e
lustre de madeira e metal.
Composição: óleo mineral e
vegetal, solvente mineral e
vegetal, aromatizante.
Frasco de 200ml.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Worker WORKER 2,80 14.490,00

0047

PÁ PARA LIXO – CABO
CURTO. Material:
polipropileno, medindo
aproximadamente (26,5 x 27
x 13,5cm), com cabo de
21cm.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Amapará AMAPARÁ 2,30 4.600,00

0048

PÁ PARA LIXO – CABO
LONGO. Material:
polipropileno, medindo
aproximadamente (26,5 x 27
x 13,5cm), com cabo de
82cm.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Amapará AMAPARÁ 7,41 14.820,00

0049

PANO MULTIUSO PCT COM 5
UND. 85% de algodão.
Dimensões: 42 x 70cm.
Pacote com 5 unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

talge TALGE 2,25 22.500,00

0050

PANO DE CHÃO. Alvejado em
algodão, com costuras
laterais, alto absorção de
umidade, tamanho
equivalente a um saco de
açúcar de 50 kg vazio,
medindo aproximadamente
60 x 80cm, gramatura de 22
de batida, peso médio de
200 gramas.

VS Delgado Comércio Eirelli S.MARGARIDA S.MARGARIDA 3,00 30.000,00

0051

PANO DE PRATO. Alvejado,
com acabamento nas
laterais, 100% algodão,
medindo no mínimo 40 x
70cm.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

ITATEX ITATEX 1,75 17.500,00

0052

PALITOS DE DENTE CX COM
100 UND. Roliços em
madeira. Caixa com 100
unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

TALGE TALGE 0,80 552,00

0053

PALITOS DE FÓSFORO FARDO
COM 10 CAIXAS. Com
certificação do INMETRO.
Fardo com 10 caixas de 40
unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

FIATLUX FIATLUX 2,03 4.060,00

0054

PAPEL HIGIÊNICO EXTRA
BRANCO PCT COM 48
ROLOS. Macio, picotado e
texturizado. Folha dupla,
100% fibras celulósicas. Rolo
de 30m x 10cm. Pacote com
48 rolos.

VS Delgado Comércio Eirelli SOLIS SOLIS 41,12 123.360,00
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0055

PAPEL TOALHA PCT
1.000FLS. Toalha de papel
interfolhada de 2ou 3
dobras. 100% fibras
celulósicas virgens, sem
fragrância e impurezas. Cor
branca, absorvente, para
secagem de mãos e
utensílios. Dimensões: 20 X
27cm. Pacote com 1.000fls.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

MILI M ILLI 7,99 79.900,00

0056

PRATOS DESCARTÁVEIS PCT
COM 10 UND. Em
poliestireno. Tamanho
mínimo: 21cm de diâmetro.
Pacote com 10 unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

MINAPLAST MINAPLAST 1,23 14.760,00

0057

RODO PARA LIMPEZA 40CM.
Borracha dupla de 40cm,
cabo de madeira ou metal
revestido em plástico,
medindo aproximadamente
1,18m.

VS Delgado Comércio Eirelli NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 3,75 18.750,00

0058

RODO PARA LIMPEZA 60CM.
Borracha dupla de 60cm
(0,5cm de espessura), cabo
de madeira ou metal
revestido em plástico,
medindo aproximadamente
1,18m.

VS Delgado Comércio Eirelli NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 5,32 26.600,00

0059

SABÃO EM BARRA
GLICERINADO 200G.
Multiuso, biodegradável,
para limpeza em geral.
Unidades de 200g.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

proezA PROEZA 0,99 9.677,25

0060

SABÃO EM BARRA 1KG.
Glicerinado. Composição:
sabão base, água, corante,
sal inorgânico, glicerina
coadjuvante, tensoativo
amniótico.1kg.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

PROZA PROEZA 3,75 4.530,00

0061

SABÃO EM PÓ 1KG. Azul
granulado, com ação
amaciante e alto poder de
dissolução. Composição
Básica: tensoativo aniônico,
biodegradável, acidulante,
perfume, coadjuvantes,
pigmento, sal inorgânico e
água. Embalagem de 1kg.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

TIXAN TIXAN 3,74 58.923,70

0062

SABONETE LÍQUIDO 5L.
Sabonete líquido perolado,
pronto uso para mãos, com
tampa e lacre, rotulado. Na
embalagem deverá constar
a data de fabricação,
validade do produto e
número do lote. Embalagem
de 5 litros.

VS Delgado Comércio Eirelli AUDAX AUDAX 13,00 32.890,00

0063

SABONETE LÍQUIDO 1L.
Sabonete líquido perolado,
pronto uso para mãos, com
tampa e lacre, rotulado. Na
embalagem deverá constar
a data de fabricação,
validade do produto e
número do lote. Embalagem
de 1L.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

audax audax 4,21 9.198,85

0064

SACO DE FIBRA SINTÉTICA
50KG. Tecido de
polipropileno trançado,
laminado com filme de
polietileno, baixa
densidade. Embalagem para
50kg.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

rafia rafia 1,81 13.529,75
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0065

SABONETEIRA DE PAREDE
DISPENSER HIGIENIZADOR,
PARA ÁLCOOL GEL OU
SABONETE LÍQUIDO com
capacidade 800 ml, altura:
280 mm largura: 125 mm
profundidade: 110 mm -
reservatório :altura: 120 mm
largura: 95 mm
profundidade: 90 mm parte
frontal em pp, fundo e
gatilho ps auto impacto.
visor em acrílico
transparente vazão de
saída: 1,5ml a 2ml por
acionamento, propriedade
físico químico: aspecto:
solido, 330 gramas

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

trilha trilha 26,80 34.840,00

0066

SUPOTE DE PAPEL TOALHA,
material plástico abs, cor
cinza/branco, tipo fixação
em parede com
bucha/parafuso, tipo uso
toalha de papel, aplicação
doméstico/banheiro,
características adicionais
para papel com 2 ou 3
dobras.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

trilha trilha 20,30 8.120,00

0067

SACO DE LIXO PRETO – 30
LITROS/ PACOTE COM 100
UNIDADES. Confeccionado
de polietileno de baixa
densidade, recicláveis ou
virgens, solda contínua,
uniforme, homogênea e
com dobras na lateral.
Embalagem com 100
unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Limpamais LIMPA MAIS 12,88 128.800,00

0068

SACO DE LIXO PRETO – 50
LITROS/ PACOTE COM 100
UND. Confeccionado de
polietileno de baixa
densidade, recicláveis ou
virgens, solda contínua,
uniforme, homogênea e
com dobras na lateral.
Embalagem com 100
unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Limpamais LIMPA MAIS 17,32 138.560,00

0069

SACO DE LIXO PRETO – 100
LITROS/ PACOTE COM 50
UND. Confeccionado de
polietileno de baixa
densidade, recicláveis ou
virgens, solda contínua,
uniforme, homogênea e
com dobras na lateral.
Dimensões: 75 x 105cm.
Embalagem com 50
unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Limpamais LIMPA MAIS 24,24 242.400,00

0070

SACO DE LIXO PRETO – 200
LITROS/ PACOTE COM 100
UND. Confeccionado de
polietileno de baixa
densidade, recicláveis ou
virgens, solda contínua,
uniforme, homogênea e
com dobras na lateral.
Dimensões: 90 x 115cm.
Embalagem com 200
unidades.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Limpamais LIMPA MAIS 31,56 189.360,00

0071

SAPONÁCEO CREMOSO
300ML. Composição:
tensoativo aniônicos e não
iônicos, espessante,
alcalizantes, abrasivo,
preservante, pigmentos,
fragrância e veículo.
Embalagem de 300ml.

VS Delgado Comércio Eirelli proezA PROEZA 2,93 3.873,46

0072

SODA CÁUSTICA COMUM
1KG. Concentração de 70%
(NaOH), contando data de
fabricação e validade.1 KG.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Oriental ORIENTAL 10,36 42.030,52
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0073

SODA CÁUSTICA EM
ESCAMAS 1L. Concentração
de 99% (NaOH), contando
data de fabricação e
validade. Embalegem de 1
LITRO.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Oriental ORIENTAL 11,86 48.116,02

0074

TOALHA DE ROSTO. 100%
algodão, pré-lavado e pré-
encolhido, lisa, garantia de
absorção e durabilidade.
Cores diversas. Dimensões:
50 x 75cm.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

Oriental ORIENTAL 4,49 30.981,00

0075

TOUCA DESCARTÁVEL PCT
COM 100 UND. Tipo
sanfonada. Pacote com 100
unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

talge TALGE 14,95 120.347,50

0076

VASSOURA PLÁSTICA DE
LIMPEZA VASO SANITÁRIO.
Feita de cerdas de nylon,
cabo plástico com suporte.

VS Delgado Comércio Eirelli NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 3,23 16.150,00

0077

VASSOURA. Base 30 cm,
cerdas em pêlo, com cabo
metálico plastificado,
rosqueável, com ponteira,
medindo aproximadamente
1,50m.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

Amapará AMAPARÁ 8,00 40.000,00

0078

MÁSCARA DESCARTAVEL
SIMPLES CAIXA COM 50 UND,
na cor branca, com
elástico. 100%
polipropileno,
confeccionado em TNT,
tecido não tecido, no
tamanho único. Caixa com
50 unidades.

F Cardoso & Cia Ltda SAFETY SAFETY 70,00 70.000,00

0079

LUVAS DE LÁTEX NATURAL -
P - Tamanho P. Uso geral em
limpeza e higienização com
interior forrado e palma
antiderrapante e forma
anatômica. Espessura média
0,55mm e comprimento
300mm. Não permite a
entrada de líquidos no seu
interior.

VS Delgado Comércio Eirelli NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 3,48 3.480,00

0080

LUVAS DE LÁTEX NATURAL -
M - Tamanho M. Uso geral
em limpeza e higienização
com interior forrado e
palma antiderrapante e
forma anatômica. Espessura
média 0,55mm e
comprimento 300mm. Não
permite a entrada de
líquidos no seu interior.

VS Delgado Comércio Eirelli WOLK WOLK 3,60 3.600,00

0081

LUVAS DE LÁTEX NATURAL -
G - Tamanho G. Uso geral
em limpeza e higienização
com interior forrado e
palma antiderrapante e
forma anatômica. Espessura
média 0,55mm e
comprimento 300mm. Não
permite a entrada de
líquidos no seu interior.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

talge TALGE 3,68 3.680,00



Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0082

"MAMADEIRA PEQUENA: COR
AZUL/ROSA - Mamadeira
com aproximadamente 50
ml, descrição do produto:
Gargalo Ultra-Higienico sem
Bordas ou Rebarbas
Cortantes, não retém
residuos alimentares. Bico
Universal Colorido de
Silicone Atóxico,
Antialérgico, inodoro,
insipido, transparente e
facil de limpar. Não mela,
mesmo após o uso
continuo. Mamadeiras de
acordo NBR 13.793, Testado
e aprovado por laboratórios
acreditados pelo Inmetro,
embalado individualmente
todas essas descrições
deverão estar gravado na
embalagem, Conteúdo da
Embalagem: Frasco, Capuz,
tampa e Disco em
Polipropileno, Bico de
Silicone."

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

LOLLY LOLLY 6,95 6.950,00

0083

"MAMADEIRA MÉDIA - COR
AZUL/ROSA - Mamadeira
com aproximadamente 160
ml, descrição do produto:
Gargalo Ultra-Higienico sem
Bordas ou Rebarbas
Cortantes, não retém
residuos alimentares. Bico
Universal Colorido de
Silicone Atóxico,
Antialérgico, inodoro,
insipido, transparente e
facil de limpar. Não mela,
mesmo após o uso
continuo. Mamadeiras de
acordo NBR 13.793, Testado
e aprovado por laboratórios
acreditados pelo Inmetro,
embalado individualmente
todas essas descrições
deverão estar gravado na
embalagem, Conteúdo da
Embalagem: Frasco, Capuz,
tampa e Disco em
Polipropileno, Bico de
Silicone."

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

LOLLY LOLLY 10,92 10.920,00

0084

"MAMADEIRAS GRANDE - COR
AZUL/ROSA - Mamadeira
com aproximadamente 240
ml, descrição do produto:
Gargalo Ultra-Higienico sem
Bordas ou Rebarbas
Cortantes, não retém
residuos alimentares. Bico
Universal Colorido de
Silicone Atóxico,
Antialérgico, inodoro,
insipido, transparente e
facil de limpar. Não mela,
mesmo após o uso
continuo. Mamadeiras de
acordo NBR 13.793, Testado
e aprovado por laboratórios
acreditados pelo Inmetro,
embalado individualmente
todas essas descrições
deverão estar gravado na
embalagem, Conteúdo da
Embalagem: Frasco, Capuz,
tampa e Disco em
Polipropileno, Bico de
Silicone."

VS Delgado Comércio Eirelli kuka kuka 13,99 13.990,00



Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0085

TOALHA DE BANHO
AZUL/ROSA COM CAPUZ -
Tecido 100% algodão macio
e confortável para a pele
delicada do bebê; com
capuz, absorção e
suavidade. Estampa com
diversos desenhos, medidas:
80/comprimento cm x 80
cm/largura.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

PALMINHA PALMINHA 12,87 77.220,00

0086

"KIT COM PENTE E ESCOVA
CORES VARIADAS - Conjunto
de escova e pente para
bebês. A escova tem cerdas
macias de nylon removendo
suavemente os embaraços.
O pente possui dentes com
pontas arredondadas para
não ferir a cabeça do bebê
e deslizar através do
cabelo. A embalagem
contém: 01 escova em
poliestireno de alto
impacto e 01 pente em
poliestireno de alto
impacto. Dimensão da
Embalagem: 90 x 35 x 195
mm."

VS Delgado Comércio Eirelli multilaser multilaser 6,28 9.420,00

0087

LIMPADOR DE MAMADEIRA 2
PEÇAS- conjunto com 2
peças, armação em aço e
cabo em polipropileno.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

TOYPLAST TOYPLAST 7,38 5.904,00

0088

TRAVESSEIRO PARA BERÇO
AZUL/ROSA , anti-
sufocante, 100% Algodão;
Sistema duplo de
respiração, Furos na
espuma: A espuma possui
furos em locais estratégicos
possibilitando que o bebê
respire normalmente,
mesmo com o rosto voltado
para o travesseiro.
Estrutura de cavidades
abertas: A espuma também
apresenta uma estrutura
aberta que facilita a
respiração em qualquer
ponto do travesseiro.
Tratamento Ultra-fresh
(antiácaro, antibactéria e
antifungo); hipoalergênico;
Dimensões aproximadas do
produto (cm) 30
cm/comprimento x 20cm/
largura x 2,5cm/altura;

VS Delgado Comércio Eirelli IDEAL IDEAL 8,41 16.820,00

0089
OLEO DE AMENDOAS
INFANTIL - 100 ML

VS Delgado Comércio Eirelli JHOSON JHOSON 2,22 6.660,00

0090

TESOURINHA DE UNHA
INFANTIL - Tesoura pequena
para cortar unhas de bebês
e crianças com pontas
arredondadas com cabo de
plástico e colorido.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

PETITA PETITA 10,75 2.150,00

0091
MORDEDOR INFANTIL DE
SILICONE

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

LOLLY LOLLY 13,84 2.768,00

0092
COLHER DE SILICONE PARA
ALIMENTAÇÃO DE BEBE

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

PAIS E FILHOS pais e filhos 17,40 3.480,00

0093

ALGODÃO EM BOLA COM
90G - Pacote de algodão
bolinha. Fabricado com
materiais de qualidade,
macio e que não irrita a
pele da criança. Composto
por manta de algodão puro
100%, branco, alvejado com
água oxigenada ao invés de
solução a base de cloro.

VS Delgado Comércio Eirelli topz topz 4,35 6.525,00



Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0094

TERMOMETRO DIGITAL
CLINICO - com visor digital
de fácil visualização; 100%
resistente à água; Beep
sonoro indicando fim de
medição; verificado e
aprovado pelo INMETRO;
guarda automaticamente a
última temperatura medida.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

multilaser multilaser 19,57 1.957,00

0095

SABONETE PARA RECÉM-
NASCIDO 90G. Barra.
Fórmula sem álcool e com
pH baixo, sendo suave
também para o couro
cabeludo do recém-
nascido. Desenvolvido para
limpar sem agredir a pele.
Embalagem de 90G.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

pompom pompom 1,90 3.496,00

0096

SHAMPOO INFANTIL 400ML:
Fórmula sem álcool e com
pH balanceado, sendo
suave também para o couro
cabeludo do bebê e com
fragrância suave. Embalagem
com 200ml.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

palmolive palmolive 7,42 85.330,00

0097

COLÔNIA INFANTIL 200ML.
Fragrância suave e delicada
para crianças. Composição:
álcool neutro especial,
água purificada, fragrância,
glicerina, corante.
Embalagem de 200ml.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

palmolive palmolive 6,78 31.188,00

0098

CONDICIONADOR INFANTIL
400ML. Fácil de
desembaraçar, com bico
dosador, acondicionado em
frascos plásticos. Com Ph
balanceado para todo tipo
de cabelo. Embalagem com
400ml.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

palmolive palminha 8,47 49.126,00

0099

COTONETE INFANTIL CX
COM 75 HASTES. Haste de
polipropileno, algodão.
Embalagem com 75 hastes.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

TOPZ TOPZ 1,48 4.292,00

0100

CREME DENTAL INFANTIL
50G. Tipo gel, para criança
até 5 anos de idade. Sabor
tutti frutti sem flúor,
acondicionado em tubos
plásticos de 50g.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

SNOOP snoop 2,84 1.959,60

0101

CREME PARA PENTEAR
INFANTIL 300ML. Com Ph
balanceado. Sem álcool.
Embalagem mínima 300 ml.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

lorysbaby lorysbaby 6,20 11.160,00

0102

CREME PREVENTIVO DE
ASSADURAS 135G.
Hipoalérgico. Embalagem
minima de 135g.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

babylove babylove 7,35 16.905,00

0103

CREME REPELENTE SEM
ÁLCOOL ETÍLICO 120G.
Gênero Infantil.
Características gerais:
fórmula
dermatologicamente sem
álcool etílico, forma uma
camada protetora deixando
um cheirinho suave na pele.
Embalagem minima de 120g.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

off kids off kids 11,75 21.150,00
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0104

SABONETE EM BARRA
INFANTIL 80G. Cremoso.
Fórmula sem álcool e com
pH balanceado, sendo
suave também para o couro
cabeludo do bebê e com
fragrância suave.
Composição: gordura animal
e vegetal, fragrância,
dióxido de titânio, óleo de
amêndoas, etc. Teor de
voláteis: 16%.
Acondicionado em caixa de
papel com 1 unidade cada,
em barras de 80g.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

tralala tralálá 1,32 3.828,00

0105

SABONETE LÍQUIDO INFANTIL
200ML. Sabonete de
glicerina hipoalérgico.
Composto de gordura
animal e vegetal, fragrância,
dióxido de titânio, óleo de
amêndoas, etileno diamino
tetracético dissódico,
ácido etidrônico, etc. Teor
de voláteis: 16%. Embalagem
de 200ml.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

lorysbaby lorysbaby 5,09 20.869,00

0106

ESCOVA DENTAL INFANTIL:
Para a limpeza profunda dos
dentes e gengivas de
crianças. Cerdas
hipermacias com pontas
arredondadas. Cabos com
tamanho equilibrado.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

tek tek 1,37 4.795,00

0107

TALCO INFANTIL EM CREME
200G. Perfumado, para uso
infantil. Composto de talco
e fragrância, embalado em
frasco plástico, indicado
para perfumar, refrescar e
proteger a pele do bebê.
Embalagem de 200g.

NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

florababy flora baby 7,48 10.472,00

0108

FRALDA DESCARTÁVEL P -
PCT COM 60 UND- Tamanho
P. Com elástico e lateral
elástica. Componentes
atóxicos. Para criança
entre 5,5 a 9,5kg.
Embalagem com no minimo
60 unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

lippybaby lippybaby 23,07 159.183,00

0109

FRALDA DESCARTÁVEL M -
PCT COM 92 UND- Tamanho
M. Com elástico e lateral
elástica. Componentes
atóxicos. Para criança
entre 5,5 a 9,5kg.
Embalagem com no minimo
92 unidades.

VS Delgado Comércio Eirelli MONICA MONICA 35,04 241.776,00

0110

FRALDA DESCARTÁVEL G PCT
COM 78 UND - Tamanho G.
Com elástico e lateral
elástica. Componentes
atóxicos. Para criança
entre 9 a 14kg. Com
elástico e lateral elástica.
Embalagem com no minimo
78 unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

lippybaby lippybaby 34,91 240.879,00

0111

FRALDA DESCARTÁVEL XG
PCT COM 66 UND - Tamanho
XG. Com elástico e lateral
elástica. Componentes
atóxicos. Para criança
entre 13 a 17 kg. Embalagem
com no minimo 66 unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

lippybaby lippybaby 38,64 266.616,00

0112

LENÇOS UMEDECIDOS 50
UND. Para a higiene de
crianças. Em tecido não
tecido, medindo
aproximadamente 20 x
15cm, sem álcool etílico.
Embalagem do tipo tira fácil
com 50 unidades.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

fiesta fiesta 7,18 49.542,00
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0113

ASPIRADOR NASAL BABY -
Conteúdo: 1 bocal, 1
mangueira, 1 base, 1
ponteira de silicone e 1
estojo plástico.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

lolly lolly 50,84 20.336,00

0114

DISPENSADOR DE ÁLCOOL
EM GEL COM PEDAL. em
metal, dimensões mínimas:
Altura 140cm, Largura 35cm,
profundidade 35cm;com
reservatório com
capacidade de no mínimo 1
litro; acionado através de
pegal.

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA

bahaus bahaus 460,00 65.320,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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.

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 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 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.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - ÁCIDO MURIÁTICO 1L. Solução Aquosa de Cloreto de Hidrogênio; Liquido, Concentração: Mín. 8%. Embalagem minima
de 1l.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:04:01

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 4,70 32.430,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
12:57:16

Limpamais LIMPA MAIS 4,73 32.637,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:15:08

Oriental ORIENTAL 4,73 32.637,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
11:57:05

start strawplast 4,73 32.637,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:17:15

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 6,70 46.230,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:18:56

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 4,73 32.637,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:53

BRANMIX BRANMIX 4,72 32.568,00 Não

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:13:44

otimo brilho otimo brilho 4,73 32.637,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:11:35

UND Maxx / Maxx Quimica 4,73 32.637,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:31:56

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 4,73 32.637,00 Sim

0002 - ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA 1L. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. Embalagem minima 1l.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:04:11

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 2,45 36.750,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
12:57:51

Da casa DA CASA 2,48 37.200,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:16:15

Limpamais LIMPA MAIS 2,48 37.200,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
10:57:16

UNIMIX UNIMIX 2,48 37.200,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
11:57:35

proezA PROEZA 2,48 37.200,00 Sim



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

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:30:16

UNIDADE DE 1
LITRO

DULAGO 2,47 37.050,00 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:39:17

START QUIMICA START QUIMICA 2,70 40.500,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:17:55

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 2,91 43.650,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:19:23

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 2,48 37.200,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:15:44

isabel isabel 2,48 37.200,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:12:23

UND ALVEJ/ MAXX QUIMICA 2,48 37.200,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:30:20

DUALY DUALY 2,48 37.200,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:13:08

ÁGUA SANITÁRIA
LÍQUIDA 1L

BIG BAO 2,48 37.200,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:58

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 2,48 37.200,00 Sim

0003 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1L. Líquido 70% - GL 70°. Constando data de fabricação e validade.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:04:14

START START 7,00 140.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
12:58:23

safra SAFRA 7,02 140.400,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
09:36:45

UNIMIX UNIMIX 6,50 130.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:16:43

tupi tupi 7,02 140.400,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
11:57:57

START START 7,02 140.400,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:31:01

UNIDADE DE 1 LITRO AUDAX 7,01 140.200,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:39:17

CICLOFARMA CICLOFARMA 7,02 140.400,00 Não

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:40:00

JALLES MACHADO JALLES MACHADO 6,95 139.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:18:38

SOL SOL 10,99 219.800,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:52

ITAJA ITAJA 7,00 140.000,00 Não

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

32.724.354/0001-75
24/07/2020 -
18:28:53

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 7,02 140.400,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:15:47

limpemax limpemax 7,02 140.400,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:13:06

UND Maxx / Maxx Quimica 7,02 140.400,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:32:03

ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO 1L.

ITAJA 7,90 158.000,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:13:41

ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO 1L.
Líquido 70%

ITAJA 7,02 140.400,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:58

COPERALCOOL COPERALCOOL 7,02 140.400,00 Sim

0004 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML. 70% uso geral, incolor. Embalagem minima de 500ml

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:04:17

START START 10,40 208.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
12:58:53

Cristal Cistral 10,50 210.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
09:37:39

UNIMIX UNIMIX 8,00 160.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:17:09

tupi tupi 10,50 210.000,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
11:58:41

start START 10,50 210.000,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:33:59

UNIDADE DE 500 ML START 10,49 209.800,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:39:51

CICLOFARMA CICLOFARMA 10,50 210.000,00 Não

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:40:41

START QUIMICA START QUIMICA 10,40 208.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:19:14

SOL SOL 10,00 200.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:53

ALLGEL ALLGEL 8,00 160.000,00 Não

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

32.724.354/0001-75
24/07/2020 -
18:32:08

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 10,50 210.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:16:07

afins afins 10,50 210.000,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:13:48

UND Maxx / Maxx Quimica 10,50 210.000,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:31:13

DUALY DUALY 10,50 210.000,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:33:18

ÁLCOOL ETÍLICO EM
GEL 500ML

ITAJA 10,57 211.400,00 Sim

NORTH DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA

34.175.735/0001-78
26/07/2020 -
09:08:18

Gel Fresh Becker Becker 10,50 210.000,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:14:04

ÁLCOOL ETÍLICO EM
GEL 500 ML.

OESTE 10,50 210.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:57

COPERALCOOL COPERALCOOL 10,50 210.000,00 Sim

0005 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 5L. Bactericida Antisséptico, Indicado para a higiene e assepsia das mãos. Embalagem minima
de 5L

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:04:20

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 50,30 503.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
12:59:28

Cristal Cristal 50,36 503.600,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
09:39:46

UNIMIX UNIMIX 45,00 450.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:17:32

tupi tupi 50,36 503.600,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
11:59:22

start START 50,36 503.600,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:40:29

CICLOFARMA CICLOFARMA 50,36 503.600,00 Não

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:19:58

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 75,00 750.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:52

SUAVGEL SUAVGEL 50,00 500.000,00 Não

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:16:30

limpemax limpemax 50,36 503.600,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:14:32

UND Maxx / Maxx Quimica 50,36 503.600,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:34:06

ÁLCOOL ETÍLICO EM
GEL 5L.

FORTSAN 105,00 1.050.000,00 Sim

NORTH DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA

34.175.735/0001-78
26/07/2020 -
09:08:21

Gel Fresh Becker Becker 50,36 503.600,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:14:37

ÁLCOOL ETÍLICO EM
GEL 5L.

OESTE 50,36 503.600,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:57

COPERALCOOL COPERALCOOL 50,36 503.600,00 Sim

0006 - AMACIANTE DE ROUPA 5L. Composição: Cloreto de Dialquil, Dimetil Amônio, Acidulante, Coadjuvantes, Preservante,



Perfume, Corante e Água. Embalagem minima de 5L

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:04:23

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 16,74 34.651,80 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:00:01

Oriental Oriental 16,74 34.651,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
09:41:47

UNIMIX UNIMIX 16,50 34.155,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:18:35

proezA PROEZA 16,74 34.651,80 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
11:59:46

Limpamais LIMPA MAIS 16,74 34.651,80 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:20:31

ORIENTAL ORIENTAL 19,00 39.330,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:16:55

uau uau 16,74 34.651,80 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:15:25

UND Maxx / Maxx Quimica 16,74 34.651,80 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:32:30

DUALY DUALY 16,74 34.651,80 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:14:59

AMACIANTE DE
ROUPA 5L.

PROEZA 16,74 34.651,80 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:56

YPE YPE 16,74 34.651,80 Sim

0007 - BALDE DE PLÁSTICO 12L. Capacidade aproximada de 12 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:05:30

PLASVALE PLASVALE 5,59 5.590,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:00:56

Arqplast ARQPLAST 5,59 5.590,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:18:58

LUMAR LUMAR 5,59 5.590,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:03:08

PLASTIBEL PLASTIBEL 5,59 5.590,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:01:32

proplast proplast 5,59 5.590,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:20

BF10 ARQPLAST 5,59 5.590,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:21:09

ARQPLAST ARQPLAST 9,99 9.990,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:17:20

mercoplast mercoplast 5,59 5.590,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:16:16

UND Merconplas/Merconplas 5,59 5.590,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:15:24

BALDE DE
PLÁSTICO 12L.

STRAWPLAST 5,59 5.590,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:33:12

MARIPLAST MARIPLAST 5,59 5.590,00 Sim

0008 - BALDE DE PLÁSTICO 20L. Capacidade aproximada de 20 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:05:59

PLSVALE PLASVALE 8,76 8.760,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:01:27

Arqplast ARQPLAST 8,76 8.760,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:19:19

LUMAR LUMAR 8,76 8.760,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:04:06

PLASTIBEL PLASTIBEL 9,00 9.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:01:56

proplast proplast 8,76 8.760,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:20

BF20 ARQPLAST 8,76 8.760,00 Sim



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

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:21:54

TOYPLAST TOYPLAST 12,13 12.130,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:17:43

mercoplast mercoplast 8,76 8.760,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:16:53

UND Merconplas/Merconplas 8,76 8.760,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:15:41

BALDE DE
PLÁSTICO 20L.

STRAWPLAST 8,76 8.760,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:56

MARIPLAST MARIPLAST 8,76 8.760,00 Sim

0009 - CERA LÍQUIDA 750ML. Indicada para limpeza e polimento de pisos laváveis porosos ou não porosos. Composição:
emulsão de ceras naturais e sintéticas, resimax, plastificantes, niveladores 750ML

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:03:34

KIBRILHO KIBRILHO 5,30 15.900,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:01:55

Worker WORKER 5,30 15.900,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:19:43

proezA PROEZA 5,30 15.900,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:02:18

start start 5,30 15.900,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:35:35

UNIDADE DE 750
ML

START 5,29 15.870,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:22:31

START START 8,70 26.100,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:19:56

POLITRIZ POLITRIZ 5,30 15.900,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:18:08

bry bry 5,30 15.900,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:20:41

UND ZUPP/ZUPPANI 5,30 15.900,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:16:01

CERA LÍQUIDA 750
ML

POLYLAR 5,30 15.900,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:56

DESTAC DESTAC 5,30 15.900,00 Sim

0010 - CESTO PARA LIXO 10L. Sem tampa. Em plástico especial com capacidade para 10 litros. Dimensões: 295 x 230mm.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:07:38

PLASVALE PLASVALE 5,53 16.590,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:02:25

Arqplast ARQPLAST 5,53 16.590,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:20:05

LUMAR LUMAR 5,53 16.590,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:02:36

proplast proplast 5,53 16.590,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:36:35

UNIDADE MODELO
DE 10 LITROS

ARQPLAST 5,52 16.560,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:20

25266 ARQPLAST 5,53 16.590,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:23:17

ARQPLAST ARQPLAST 11,80 35.400,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:18:35

mercoplast mercoplast 5,53 16.590,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:22:41

UND Merconplas/Merconplas 5,53 16.590,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:33:43

DIVERSOS DIVERSOS 5,53 16.590,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:16:22

CESTO PARA LIXO
10L.

ARQPLAST 5,53 16.590,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:56

ECOPLAST ECOPLAST 5,53 16.590,00 Sim

0011 - COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200ML/PCT COM 100 UND. Capacidade 200ml. Pacote com 100 unidades.



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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:09:47

TOTALPLAST TOTAPLAST 3,55 35.500,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:03:02

happy HAPPY 3,55 35.500,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:20:59

COPOBRAS COPOBRAS 3,55 35.500,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:37:30

PACOTE COM 100
UNIDADES

MINAPLAST 3,54 35.400,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:25:08

FC FC 6,90 69.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:21:53

ultracopo ultracopo 3,55 35.500,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:23:48

PCT
Cristal Copo/Cristal
Copo

3,55 35.500,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:16:51

COPOS PLÁSTICOS
DESCARTÁVEIS 200
ML/PCT

TOTAL PLAST 3,55 35.500,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:55

COPOBRAS COPOBRAS 3,55 35.500,00 Sim

0012 - COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 50ML/PCT COM 100 UND. Capacidade 50ml. Pacote com 100 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:10:29

TOTALPLAST TOTALPLAST 2,10 21.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:03:35

Happy Happy 2,10 21.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:21:17

COPOBRAS COPOBRAS 2,10 21.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:03:16

MINAPLAST MINAPLAST 2,10 21.000,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:38:04

PACOTE COM 100
UNIDADES

MINAPLAST 2,09 20.900,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:26:03

MULTPLAST MULTPLAST 3,40 34.000,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:20:32

COPOBRAS COPOBRAS 2,10 21.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:22:13

ultracopo ultracopo 2,10 21.000,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:24:24

PCT
Cristal Copo/Cristal
Copo

2,10 21.000,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:34:48

HAPPY HAPPY 2,10 21.000,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:17:07

COPOS PLÁSTICOS
DESCARTÁVEIS 50
ML/PCT C

TOTAL PLAST 2,10 21.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:55

COPOBRAS COPOBRAS 2,10 21.000,00 Sim

0013 - INSETICIDA 300ML. Dedetização de insetos de forma eficiente e sem colocar em risco as pessoas que precisam estar no
mesmo ambiente Embalagem minima de 300ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:10:48

PROINSET PROINSET 8,40 34.776,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:04:05

ultrainset ultrainset 8,41 34.817,40 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:21:59

BAYGON BAYGON 8,41 34.817,40 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:03:48

forten forten 8,41 34.817,40 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:39:04

UNIDADE DE 300
ML

START 8,40 34.776,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:26:35

DOMLINE DOMLINE 9,05 37.467,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:23:24

sbp sbp 8,41 34.817,40 Sim



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

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:26:54

UND
Free baston/Ind.de
aerossois ltda

8,41 34.817,40 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:35:51

INSECT FREE INSECT FREE 8,41 34.817,40 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:17:42

INSETICIDA 300
ML. D

PROLIMP 8,41 34.817,40 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:55

STRAIK STRAIK 8,41 34.817,40 Sim

0014 - DESENTUPIDOR DE PIA. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo curto em polietileno, com alto
poder de sucção, sanfonado.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:12:18

VARREBEM VARRREBEM 4,09 2.045,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:04:42

amapará AMAPARÁ 4,09 2.045,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:22:22

proezA PROEZA 4,09 2.045,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:04:18

Arqplast ARQPLAST 4,09 2.045,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:27:07

IPAVA IPAVA 6,20 3.100,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:27:41

UND Plati/Plati 4,09 2.045,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:18:02

DESENTUPIDOR DE
PIA.

OLIVEIRA E AZEVEDO 4,09 2.045,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:55

BETTANIN BETTANIN 4,09 2.045,00 Sim

0015 - DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, com alto poder
de sucção, sanfonado.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:13:33

VARREBEM VARREBEM 6,70 3.350,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:09:11

Amapará AMAPARÁ 6,71 3.355,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:22:40

proezA PROEZA 6,71 3.355,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:04:56

Arqplast ARQPLAST 6,71 3.355,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:27:36

BRISA BRISA 6,50 3.250,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:29:37

UND Plati/Plati 6,71 3.355,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:18:20

DESENTUPIDOR DE
VASO SANITÁRIO.

OLIVEIRA E AZEVEDO 6,71 3.355,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:55

BETTANIN BETTANIN 6,71 3.355,00 Sim

0016 - DESINFETANTE LÍQUIDO 2L. Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 2lt.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:14:55

ALPES ALPES 5,20 52.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:09:57

Oriental ORIENTAL 5,22 52.200,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:23:48

Limpamais LIMPA MAIS 5,22 52.200,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:15:13

UNIMIX UNIMIX 5,22 52.200,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:05:30

TAPAJÓS TAPAJÓS 5,22 52.200,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:40:50

UNIDADE DE 2
LITROS

AUDAX 5,21 52.100,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:28:11

BELLADONA BELLADONA 5,05 50.500,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:20:57

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 5,22 52.200,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:23:54

economico economico 5,22 52.200,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:34:50

UND
COMBATE/MAXX
QUÍMICA

5,22 52.200,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:18:40

DESINFETANTE
LÍQUIDO 2L.

PROEZA 5,22 52.200,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:54

DACASA DACASA 5,22 52.200,00 Sim

0017 - DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 500ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:15:54

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 2,77 27.700,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:11:56

Oriental ORIENTAL 2,77 27.700,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:24:43

Limpamais LIMPA MAIS 2,77 27.700,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:16:11

UNIMIX UNIMIX 2,77 27.700,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:05:53

TAPAJÓS TAPAJÓS 2,77 27.700,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:41:25

UNIDADE DE 500 ML START 2,76 27.600,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:28:40

ALVEJAX ALVEJAX 3,88 38.800,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:24:18

economico economico 2,77 27.700,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:37:07

UND Maxx / Maxx Quimica 2,77 27.700,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:36:37

DUALY DUALY 2,77 27.700,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:19:02

DESINFETANTE
LÍQUIDO 500 ML

FUZETTO 2,77 27.700,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:54

DACASA DACASA 2,77 27.700,00 Sim

0018 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPLAY 360ML. Contendo ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio: 0,1%. Embalagem de
360ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:16:47

SECAR SECAR 10,48 20.960,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:12:27

ultrafresh ULTRAFRSH 10,50 21.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:25:12

BOM AR BOM AR 10,50 21.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:06:15

glade glade 10,50 21.000,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:42:43

UNIDADE DE 360 ML AEROFLEX 10,49 20.980,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:29:13

ULTRAFRESH ULTRAFRESH 9,99 19.980,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:24:48

glayde glayde 10,50 21.000,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:38:01

UND Ultra Fresh / Domline 10,50 21.000,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:37:35

ULTRA FRESH ULTRA FRESH 10,50 21.000,00 Sim



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

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:19:24

DESODORIZADOR DE
AMBIENTE SPRAY 360
ML.

GLADE 10,50 21.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:35:17

SECAR SECAR 10,50 21.000,00 Sim

0019 - DESODORIZADOR SANITÁRIO. Pedra sanitária germicida, bacterizada para banheiro, princípio ativo cloreto alquil,
dimetril, benxil, amônia 0,2%. Registro no Ministério da Saúde. Diversos aromas com gancho e unidade de 25 a 35g.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:17:37

LIMPA MAIS LIMPAMAIS 1,40 7.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:12:47

Oriental ORIENTAL 1,42 7.100,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:25:37

START START 1,42 7.100,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:06:41

sony sony 1,42 7.100,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:43:41

UNIDADE START 1,41 7.050,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:30:12

SUPPANI SUPPANI 1,55 7.750,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:25:12

azulim azulim 1,42 7.100,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:38:42

UND SANY /SANY DO BRASIL 1,42 7.100,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:38:14

HIGIE PLUS HIGIE PLUS 1,42 7.100,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:19:46

DESODORIZADOR
SANITÁRIO.Pedra
sanitária

GLADE 1,42 7.100,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:54

SANY SANY 1,42 7.100,00 Sim

0020 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado, neutro, biodegradável, com alto poder de limpeza, para lavagem de louça
e talheres. Embalgem de 500ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:18:51

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 1,70 34.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:13:17

Oriental ORIENTAL 1,70 34.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:25:57

proezA PROEZA 1,70 34.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:16:52

UNIMIX UNIMIX 1,70 34.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:07:05

TAPAJÓS TAPAJÓS 1,70 34.000,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:44:59

UNIDADE DE 500 ML DULAGO 1,69 33.800,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:30:40

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 1,69 33.800,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:21:23

DA CASA DA CASA 1,70 34.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:29:28

economico economico 1,70 34.000,00 Sim

R F DE SOUZA COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI

18.549.387/0001-03
25/07/2020 -
10:39:29

UND
Nutrilar / Nutrilar
Industria

1,70 34.000,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:20:06

DETERGENTE LÍQUIDO
500 ML.Concentrado,

OESTE 1,70 34.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:36:15

LIMPOL LIMPOL 1,70 34.000,00 Sim

0021 - DETERGENTE DESENGORDURANTE 500ML. Líquido viscoso de cor amarelada de alta espuma para uso em superfícies de
alumínio, cobre, galvanizados, botas de borrachas e aventais plásticos e outros utensílios sensíveis à causticidade. Embalgem



de 500ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:24:46

ALPES ALPES 15,70 78.500,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:13:55

Oriental ORIENTAL 15,72 78.600,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:26:57

proezA PROEZA 15,72 78.600,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:17:40

UNIMIX UNIMIX 15,72 78.600,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:28:39

TAPAJÓS TAPAJÓS 15,72 78.600,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:46:28

UNIDADE DE 500 ML DULAGO 15,71 78.550,00 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:41:54

START QUIMICA START QUIMICA 15,00 75.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:32:10

GIRANDO SOL GIRANDO SOL 14,50 72.500,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:31:38

economico economico 15,72 78.600,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:39:13

DUALY DUALY 15,72 78.600,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:20:42

DETERGENTE
DESENGORDURANTE
500 ML.Líquid

MR. MUSCULO 15,72 78.600,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:54

VEJA VEJA 15,72 78.600,00 Sim

0022 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS 10CM. Em plástico, com formato oval de aproximadamente 10cm de comprimento, cerdas
de nylon.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:25:28

CONDOR CONDOR 3,44 10.320,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:14:21

Limpamais LIMPA MAIS 3,44 10.320,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:27:23

ESCOVABRAS ESCOVABRAS 3,44 10.320,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:29:01

bettanin bettanin 3,44 10.320,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:48:08

UNIDADE LIMPAMANIA 3,43 10.290,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO
E SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
11:53:03

TOQ TOQ 3,44 10.320,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:32:37

GAUCHA GAUCHA 3,44 10.320,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:32:15

escovabras escovabras 3,44 10.320,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:39:51

DUALY DUALY 3,44 10.320,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:20:58

ESCOVA DE LAVAR
ROUPAS 10CM.

CONDOR 3,44 10.320,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:53

GOULART GOULART 3,44 10.320,00 Sim

0023 - ESCOVÃO PARA PISO. Tipo esfregona, com cerdas duras, base em plástico medindo de 30 a 40cm, com cabo medindo
aproximadamente 1,40m, ideal para limpeza pesada de piso.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:26:05

VARREBEM VARREBEM 10,85 54.250,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:15:15

Amapará AMAPARÁ 10,85 54.250,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:27:48

NOVO HORIZONTE NOVO HORIZONTE 10,85 54.250,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:48:45

UNIDADE VDULAR 10,84 54.200,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:36:21

GONDIN GONDIN 10,80 54.000,00 Sim



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

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:32:48

condor condor 10,85 54.250,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:40:34

DUALY DUALY 10,85 54.250,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:53

GOULART GOULART 10,85 54.250,00 Sim

0024 - ESPANADOR DE PÓ. Espanador manual, confeccionado em fibra de sisal, com cabo em madeira. Leve e prático. Ideal
para limpeza geral. Dimensões aproximadas do produto: 74cm de comprimento.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:27:07

VARREBEM VARRREBEM 17,70 17.700,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:15:49

Amapará AMAPARÁ 17,74 17.740,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:28:26

NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 17,74 17.740,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:37:06

BRIUXAXÁ BRIUXAXÁ 17,55 17.550,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:41:16

SHANGLILA SHANGLILA 17,74 17.740,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:21:48

ESPANADOR DE PÓ.
Espanador manual,

DUSTER 17,74 17.740,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:53

NOVIÇO NOVIÇO 17,74 17.740,00 Sim

0025 - ESPANADOR GRANDE. Indicados para limpeza em geral, podendo ser utilizados desde na simples limpeza de móveis,
forros, paredes, até locais de difícil acesso. Dimensões aproximadas do produto: 2,5m de comprimento.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:28:08

VARREBEM VARRREBEM 19,50 19.500,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:16:16

Amapará AMAPARÁ 19,54 19.540,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:28:56

NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 19,54 19.540,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:49:25

UNIDADE VDULAR 19,53 19.530,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:37:41

VASSORAS
PARAENCE

VASSORAS PARAENCE 19,72 19.720,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:22:08

ESPANADOR
GRANDE

DUSTER 19,54 19.540,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:53

LAR & LAZER LAR & LAZER 19,54 19.540,00 Sim

0026 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. Composto de espuma de poliuretano amarela e manta abrasiva de fibra sintética
verde. Formato: 110 x 75 x 23mm.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:29:01

VIP VIP 0,90 5.400,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:16:46

brilhus brilhus 0,90 5.400,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:29:19

Limpamais LIMPA MAIS 0,90 5.400,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:30:06

naft naft 0,90 5.400,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:51:05

UNIDADE LIMPABELA 0,89 5.340,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
11:54:01

BOMBRILL BOMBRILL 0,90 5.400,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:38:09

ESPONJA
BETTAANIM

ESPONJA BETTAANIM 0,90 5.400,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:33:12

brilex brilex 0,90 5.400,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:41:51

NAFT NAFT 0,90 5.400,00 Sim



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

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:22:25

ESPONJA DE
LIMPEZA DUPLA
FACE.

BRITSH 0,90 5.400,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:52

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 0,90 5.400,00 Sim

0027 - ESPONJA DE AÇO. Biodegradável, de alta qualidade e resistência. Pacote com 08 unidades de 60 gramas cada.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:29:59

ASSOLAN ASSOLAN 2,10 4.200,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:17:11

Limpamais LIMPA MAIS 2,14 4.280,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:29:39

proezA PROEZA 2,14 4.280,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:30:35

assolam assolam 2,14 4.280,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:51:45

PACOTE COM 8
UNIDADES

START 2,13 4.260,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:38:42

BOMBRIL BOMBRIL 3,52 7.040,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:33:32

assolan assolan 2,14 4.280,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:42:24

NOBRE NOBRE 2,14 4.280,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:22:44

ESPONJA DE AÇO. ASSOLAN 2,14 4.280,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:52

ASSOLAN ASSOLAN 2,14 4.280,00 Sim

0028 - FILME PLÁSTICO (Rolopac). PVC transparente e esticável, nas dimensões: 28cm x 15m.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:30:12

LUSAFILME LUSAFILME 4,19 7.952,62 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:17:38

boreda boredA 4,19 7.952,62 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:30:49

YTAMARATY YTAMARATY 4,19 7.952,62 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:31:15

wyda wyda 4,19 7.952,62 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
09:58:23

ROLO DE 15
METROS

DISPAFILM 4,18 7.933,64 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
11:54:52

LUSAFILM LUSAFILM 4,19 7.952,62 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:39:11

LUXFILME LUXFILME 4,19 7.952,62 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:23:15

FILME PLÁSTICO
(Rolopac)

WYDA 4,19 7.952,62 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:52

WYDA WYDA 4,19 7.952,62 Sim

0029 - FIO DENTAL. Para a prevenção e higiene bucal de crianças. Embalagem com 50 metros.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:30:16

CONDOR CONDOR 3,65 2.518,50 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:18:19

JHONSON jhonson 3,65 2.518,50 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:31:19

COLGATE COLGATE 3,65 2.518,50 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:31:38

hillo hillo 3,65 2.518,50 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:40:34

COLGATE COLGATE 3,55 2.449,50 Sim



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

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:24:49

FIO DENTAL. Para
a prevenção e
higiene

DENTAL CLEAN 3,65 2.518,50 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:52

COLGATE COLGATE 3,65 2.518,50 Sim

0030 - FLANELA AMARELA. Para limpeza em geral. 100% algodão. Com bainha e etiqueta costurada na lateral para
identificação da marca ou procedência. Dimensões: 57 x 26cm.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:31:33

ECOTEXTIL ECOTEXTIL 1,40 7.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:18:51

ITATEX ITATEX 1,43 7.150,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:32:45

S.MARGARIDA S. MARGARIDA 1,43 7.150,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:41:02

SACARIA NINA SACARIA NINA 1,45 7.250,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:34:00

sao joao sao joao 1,43 7.150,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:25:09

FLANELA
AMARELA.Para
limpeza em geral

COPALIMPA 1,43 7.150,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:51

DULAR DULAR 1,43 7.150,00 Sim

0031 - COLHER DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO PCT COM 50 UND. Em poliestileno para refeição. Pacote com 50 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:32:47

STRAW STRAW 2,70 13.500,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:19:45

STRAWPLAST strawplast 2,74 13.700,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:33:15

Cristal Cristal 2,74 13.700,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:16:43

PACOTE COM 50
UNIDADES

PLAZAPEL 2,73 13.650,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:41:50

FORFES FORFES 2,99 14.950,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:22:26

GOLDENPLAST GOLDENPLAST 2,74 13.700,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:35:35

ultra ultra 2,74 13.700,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:25:35

COLHER
DESCARTÁVEL-
REFEIÇÃO PCT COM
50

SERTPLAST 2,74 13.700,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:51

PRAFESTA PRAFESTA 2,74 13.700,00 Sim

0032 - COLHER DESCARTÁVEL - SOBREMESA PCT COM 50 UND. Em poliestileno para sobremesa. Pacote com 50 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:33:25

STRAW STRAW 2,50 12.500,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:20:16

STRAWPLAST strawplast 2,50 12.500,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:33:36

Cristal Cristal 2,50 12.500,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:17:34

PACOTE COM 50
UNIDADES

PLAZAPEL 2,49 12.450,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO
E SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
11:55:45

PRAFESTA PRAFESTA 2,50 12.500,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:42:17

FLEUR FLEUR 2,80 14.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:36:00

ultra ultra 2,50 12.500,00 Sim



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

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:25:49

COLHER
DESCARTÁVEL -
SOBREMESA PCT
COM 5

SERTPLAST 2,50 12.500,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:51

PRAFESTA PRAFESTA 2,50 12.500,00 Sim

0033 - GARFOS DESCARTÁVEIS - REFEIÇÃO PCT COM 50 UND. Em poliestireno para refeição. Pacote com 50 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:34:09

STRAW STRAW 2,75 13.750,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:20:44

STRAWPLAST strawplast 2,76 13.800,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:33:56

Cristal Cristal 2,76 13.800,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:21:51

PACOTE COM 50
UNIDADES

PLAZAPEL 2,75 13.750,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:42:51

PRAPAZEL PRAPAZEL 3,14 15.700,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:36:17

ultra ultra 2,76 13.800,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:26:08

GARFOS
DESCARTÁVEIS-
REFEIÇÃO PCT COM
50

SERTPLAST 2,76 13.800,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:50

PRAFESTA PRAFESTA 2,76 13.800,00 Sim

0034 - GARFOS DESCARTÁVEIS - SOBREMESA PCT COM 50 UND. Em poliestireno para sobremesa. Pacote com 50 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:34:43

STRAW STRAW 2,75 13.750,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:21:19

STRAWPLAST strawplast 2,78 13.900,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:34:18

Cristal Cristal 2,78 13.900,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:23:21

PACOTE COM 50
UNIDADES

PRAFESTA 2,77 13.850,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO
E SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
11:56:51

PRAFESTA PRAFESTA 2,78 13.900,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:43:17

FLEUR FLEUR 2,79 13.950,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:36:44

ultra ultra 2,78 13.900,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:28:26

GARFOS
DESCARTÁVEIS-
SOBREMESA PCT
COM 5

SERTPLAST 2,78 13.900,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:50

PRAFESTA PRAFESTA 2,78 13.900,00 Sim

0035 - GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS PCT COM 50 UND. Cor Branca. Em papel não reciclado. Dimensões: 22,5 x 19,5cm.
Pacote com 50 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:36:09

STRAU STRAW 1,48 7.400,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:21:54

SCALA SCALA 1,48 7.400,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:34:55

SOLIS SOLIS 1,48 7.400,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:32:17

naps naps 1,48 7.400,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:23:51

PACOTE COM 50
UNIDADES

PLAZAPEL 1,47 7.350,00 Sim



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

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:43:49

SCALA SCALA 1,45 7.250,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:37:03

liz liz 1,48 7.400,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:28:49

GUARDANAPOS
DESCARTÁVEIS PCT
COM 50UND.

SANTEPEL 1,48 7.400,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:50

SCALA SCALA 1,48 7.400,00 Sim

0036 - LÃ DE AÇO. Esponja de aço para limpeza de superfícies com sujeiras difíceis e polimento de objetos de alumínio.
Pacote com 8 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:36:56

ASSOLAN ASSOLAN 1,60 3.200,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:24:03

Limpamais LIMPA MAIS 1,61 3.220,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:35:18

proezA PROEZA 1,61 3.220,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:32:39

assolam assolam 1,61 3.220,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:25:03

PACOTE COM 8
UNIDADES

START 1,60 3.200,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
11:58:43

SHOWBRILHO SHOWBRILHO 1,61 3.220,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:44:41

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 1,84 3.680,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:37:24

assolan assolan 1,61 3.220,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:43:23

BRILHO BRILHO 1,61 3.220,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:29:11

LÃ DE AÇO. Esponja
de aço para
limpeza d

ASSOLAN 1,61 3.220,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:50

ASSOLAN ASSOLAN 1,61 3.220,00 Sim

0037 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML. Para limpeza em geral. Composição: tensoativo não iônico, conservante, fragrância e
água. Embalagem de 500 ml

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:37:29

ALPES ALPES 4,70 47.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:24:41

Oriental ORIENTAL 4,70 47.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:35:49

proezA PROEZA 4,70 47.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:18:56

UNIMIX UNIMIX 4,70 47.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:33:08

WORKER WORKER 4,70 47.000,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:27:12

UNIDADE DE 500
ML

AUDAX 4,69 46.900,00 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:42:36

START QUIMICA START QUIMICA 4,60 46.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:45:25

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 4,72 47.200,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:23:05

YPÊ YPÊ 4,70 47.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:37:46

uau uau 4,70 47.000,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:29:37

LIMPADOR
MULTIUSO 500
ML. Para limpeza
e

PROEZA 4,70 47.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:50

VEJA VEJA 4,70 47.000,00 Sim



0038 - LIMPA ALUMÍNIO PARA USO GERAL 500ML. Desenvolvido para dar brilho ao alumínio sem a necessidade de utilizar
esponja de aço. Composição: tensoativo aniônico, sulfônico conservante, abrasivos, etc. Embalagem de 500ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:38:27

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 2,17 6.510,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:25:47

Oriental ORIENTAL 2,18 6.540,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:36:11

LIMAPMAIS LIMPA MAIS 2,18 6.540,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:19:29

UNIMIX UNIMIX 2,50 7.500,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:33:34

TAPAJÓS TAPAJÓS 2,18 6.540,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:27:54

UNIDADE DE 500
ML

DULAGO 2,17 6.510,00 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:43:15

START QUIMICA START QUIMICA 2,20 6.600,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:45:53

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 2,62 7.860,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:23:43

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 2,18 6.540,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
09:38:19

otimo brilho otimo brilho 2,18 6.540,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:30:04

LIMPA ALUMÍNIO
PARA USO GERAL
500 ML

POLYLAR 2,18 6.540,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:50

LIMPOL LIMPOL 2,18 6.540,00 Sim

0039 - LIMPA PEDRA 5L. Produto biodegradável que possui um alto poder de limpeza e remoção de sujeiras dos mais diversos
tipos, tais como: crostas de lama, encardido, respingos de concreto, ferrugem e incrustações inorgânicas. Embalagem de 5
litros.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:39:18

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 13,80 13.800,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:26:52

START START 13,83 13.830,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:36:34

dualy dualy 13,83 13.830,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:20:15

UNIMIX UNIMIX 13,90 13.900,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:33:57

DUALY DUALY 13,83 13.830,00 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:43:44

START QUIMICA START QUIMICA 30,00 30.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:46:21

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 13,59 13.590,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:30:28

LIMPA PEDRA 5L.
P

PEDREX 13,83 13.830,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:50

AZULIN AZULIN 13,83 13.830,00 Sim

0040 - LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML. Líquido levemente perfumado. Embalagem de 500ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:40:16

PRATICE PRATICE 5,65 56.500,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:27:21

START START 5,69 56.900,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:36:53

dualy dualy 5,69 56.900,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:20:47

UNIMIX UNIMIX 5,70 57.000,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:34:14

dualy dualy 5,69 56.900,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:46:47

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 5,60 56.000,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:44:08

DUALY DUALY 5,69 56.900,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:38:02

LIMPOL LIMPOL 5,69 56.900,00 Sim

0041 - LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM 50L. Produto injetado em polipropileno com aplicação de proteção UV para uso em
ambientes internos e externos. Fácil limpeza e higienização. Dimensões: comprimento 43cm; largura 47cm; altura: 60cm.
Capacidade: 50 litros.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:41:15

PLASVALE PLASVALE 53,10 26.550,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:29:34

Arqplast ARQPLAST 53,12 26.560,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:37:28

lumar LUMAR 53,12 26.560,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:34:40

CARBRINK CARBRINK 53,12 26.560,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:47:48

ELDORADO ELDORADO 53,00 26.500,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
17:44:52

5008 JAGUAR 53,12 26.560,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:31:39

LIXEIRA COM
TAMPA VAI E VEM
50L

ARQPLAST 53,12 26.560,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:49

MARIPLAST MARIPLAST 53,12 26.560,00 Sim

0042 - LUSTRA MÓVEIS 200ML: Uso geral em limpeza e lustre de móveis de madeira. Embalagem de 200ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:41:30

PEROBA PEROBA 5,00 19.595,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:30:36

Worker WORKER 5,01 19.634,19 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:37:52

BOMBRIL BOMBRIL 5,01 19.634,19 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:35:14

POLIFLOR POLIFLOR 5,01 19.634,19 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:29:25

UNIDADE DE 200
ML

AUDAX 5,00 19.595,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:48:36

PEROBA PEROBA 4,99 19.555,81 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:24:19

PEROBA PEROBA 5,01 19.634,19 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:18:52

bry bry 5,01 19.634,19 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:32:11

LUSTRA MÓVEIS
200ML: Uso geral
em limpez

YPE 5,01 19.634,19 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:49

YPE YPE 5,01 19.634,19 Sim

0043 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX G/CX COM 100 UND - Tamanho G. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino
filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:42:20

VABENE VABENE 44,10 44.100,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:31:10

talge TALGE 44,20 44.200,00 Sim



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

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:38:17

VIP VIP 44,20 44.200,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:26:58

TALGE TALGE 44,50 44.500,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:35:34

WOLK WOLK 44,20 44.200,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:41:21

UTILE UTILE 44,20 44.200,00 Não

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:49:05

KALIPSO KALIPSO 44,10 44.100,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:52

SUPERMAX SUPERMAX 44,00 44.000,00 Não

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:19:18

supermax supermax 44,20 44.200,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:35:43

LUVAS
DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX G/CX COM
100

DESCARPACK 72,50 72.500,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:32:51

LUVAS
DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX G/CX COM
100

BOMPACK 44,20 44.200,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:49

DESCARPACK DESCARPACK 44,20 44.200,00 Sim

0044 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX M/CX COM 100 UND - Tamanho M. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino
filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:43:36

VABENE VABENE 42,00 42.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:31:59

talge TALGE 42,04 42.040,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:38:38

VIP VIP 42,04 42.040,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:27:44

TALGE TALGE 44,50 44.500,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:35:56

WOLK WOLK 42,04 42.040,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:41:52

UTILE UTILE 42,04 42.040,00 Não

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:44:40

LEMGRUBER LEMGRUBER 40,00 40.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:49:46

KALIPSO KALIPSO 44,10 44.100,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:51

SUPERMAX SUPERMAX 42,00 42.000,00 Não

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:19:41

supermax supermax 42,04 42.040,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:36:36

LUVAS
DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX M/CX COM
100

DESCARPACK 72,50 72.500,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:33:22

LUVAS
DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX M/CX COM
10

BOMPACK 42,04 42.040,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:49

DESCARPACK DESCARPACK 42,04 42.040,00 Sim

0045 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX P/CX COM 100 UND - Tamanho P. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino
filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:44:16

VABENE VABENE 45,00 45.000,00 Sim



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

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:32:49

talge TALGE 45,16 45.160,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:39:04

VIP VIP 45,16 45.160,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25
23/07/2020 -
11:28:07

TALGE TALGE 44,50 44.500,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:36:17

WOLK WOLK 45,16 45.160,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:42:25

UTILE UTILE 45,16 45.160,00 Não

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:45:29

LEMGRUBER LEMGRUBER 40,00 40.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:50:15

KALIPSO KALIPSO 44,10 44.100,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:51

SUPERMAX SUPERMAX 44,00 44.000,00 Não

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:20:05

supermax supermax 45,16 45.160,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:37:12

LUVAS
DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX P/CX COM
100

DESCARPACK 72,50 72.500,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:34:20

LUVAS
DESCARTÁVEIS DE
LÁTEX P/CX COM
10

BOMPACK 45,16 45.160,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:48

DESCARPACK DESCARPACK 45,16 45.160,00 Sim

0046 - ÓLEO DE PEROBA 200ML. Uso geral em limpeza e lustre de madeira e metal. Composição: óleo mineral e vegetal,
solvente mineral e vegetal, aromatizante. Frasco de 200ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:44:26

PEROBA PEROBA 4,00 20.700,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:33:14

Worker WORKER 4,00 20.700,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:39:42

PEROBA PEROBA 4,00 20.700,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:36:41

POLIFLOR POLIFLOR 4,00 20.700,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:50:41

PEROBA PEROBA 4,37 22.614,75 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:34:53

ÓLEO DE PEROBA
200 ML. Uso geral
em limp

PEROLA 4,00 20.700,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:48

PEROBA PEROBA 4,00 20.700,00 Sim

0047 - PÁ PARA LIXO – CABO CURTO. Material: polipropileno, medindo aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de
21cm.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:45:24

VABENE VABENE 3,25 6.500,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:33:38

Amapará AMAPARÁ 3,29 6.580,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:40:02

Arqplast ARQPLAST 3,29 6.580,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:37:05

açaí açaí 3,29 6.580,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO
E SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
11:59:54

ARQPLAST ARQPLAST 3,29 6.580,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:52:09

CONDOR CONDOR 3,19 6.380,00 Sim



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

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:20:37

arqplast arqplast 3,29 6.580,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:35:18

PÁ PARA LIXO CABO
CURTO.Material:
polipr

ARQPLAST 3,29 6.580,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:48

GOULART GOULART 3,29 6.580,00 Sim

0048 - PÁ PARA LIXO – CABO LONGO. Material: polipropileno, medindo aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de
82cm.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:46:05

VARREBEM VARRREBEM 10,50 21.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:34:43

Amapará AMAPARÁ 10,59 21.180,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:40:25

Arqplast ARQPLAST 10,59 21.180,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:37:26

açaí açaí 10,59 21.180,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:30:18

UNIDADE VDULAR 10,58 21.160,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:52:37

CONDOR CONDOR 10,47 20.940,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:20:58

santa maria santa maria 10,59 21.180,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:35:43

PÁ PARA LIXO CABO
LONGO.Material:
polipr

HARACEM 10,59 21.180,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:47

GOULART GOULART 10,59 21.180,00 Sim

0049 - PANO MULTIUSO PCT COM 5 UND. 85% de algodão. Dimensões: 42 x 70cm. Pacote com 5 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:46:50

ESFERELUX ESFERELUX 3,20 32.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:35:07

talge TALGE 3,21 32.100,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:40:57

ESFREBOM ESFREBOM 3,21 32.100,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:37:56

MULTIPLUS MULTIPLUS 3,21 32.100,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:31:41

PACOTE COM 5
UNIDADES

TALGE 3,20 32.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:53:09

ALKLIN ALKLIN 3,20 32.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:21:26

alklin alklin 3,21 32.100,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:45:03

SUPERFLEX SUPERFLEX 3,21 32.100,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:36:05

PANO MULTIUSO
PCT COM 5UND.
85% de algod

PROEZA 3,21 32.100,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:47

LIMPPANO LIMPPANO 3,21 32.100,00 Sim

0050 - PANO DE CHÃO. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alto absorção de umidade, tamanho equivalente a um
saco de açúcar de 50 kg vazio, medindo aproximadamente 60 x 80cm, gramatura de 22 de batida, peso médio de 200 gramas.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:48:05

ECOTEXTIL ECOTEXTIL 3,50 35.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:35:37

ITATEX ITATEX 3,56 35.600,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:41:39

S.MARGARIDA S.MARGARIDA 3,56 35.600,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:38:18

ECOTEXTIL ECOTEXTIL 3,56 35.600,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:53:42

SACO DE CHÃO SACO DE CHÃO 3,58 35.800,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:21:50

algo bom algo bom 3,56 35.600,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:45:46

PARAIBA PARAIBA 3,56 35.600,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:36:24

PANO DE CHÃO.
Alvejado em
algodão, com c

COPALIMPA 3,56 35.600,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:47

TM TEXTIL TM TEXTIL 3,56 35.600,00 Sim

0051 - PANO DE PRATO. Alvejado, com acabamento nas laterais, 100% algodão, medindo no mínimo 40 x 70cm.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:48:56

ECOTEXTIL ECOTEXTIL 2,50 25.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:38:52

ITATEX ITATEX 2,50 25.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:44:12

S.MARGARIDA S. MARGARIDA 2,50 25.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:38:51

ECOTEXTIL ECOTEXTIL 2,50 25.000,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:32:33

UNIDADE DANTEX 2,49 24.900,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:54:16

SUZUKI SUZUKI 2,33 23.300,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:23:16

sao joao sao joao 2,50 25.000,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:36:57

PANO DE PRATO.
Alvejado,com
acabamento n

COPALIMPA 2,50 25.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:47

TM TEXTIL TM TEXTIL 2,50 25.000,00 Sim

0052 - PALITOS DE DENTE CX COM 100 UND. Roliços em madeira. Caixa com 100 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:49:03

PARANA PARANA 0,80 552,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:39:12

TALGE TALGE 0,80 552,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:44:36

THEOTO THEOTO 0,80 552,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:39:11

TALGE TALGE 0,80 552,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:34:06

CAIXA COM 100
UNIDADES

GABOARDI 0,79 545,10 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
12:00:48

ESTILO ESTILO 0,80 552,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:54:46

GINA GINA 1,20 828,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:46:27

BAMBU BAMBU 0,80 552,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:42:09

GINA GINA 0,80 552,00 Sim

0053 - PALITOS DE FÓSFORO FARDO COM 10 CAIXAS. Com certificação do INMETRO. Fardo com 10 caixas de 40 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:50:19

PARANA PARANA 2,90 5.800,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:39:43

GUARANY GUARANY 2,90 5.800,00 Sim



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

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:45:15

PARANÁ PARANÁ 2,90 5.800,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:39:36

FIATLUX FIATLUX 2,90 5.800,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:34:56

FARDO COM 10
CAIXAS DE 40
UNIDADES

GABOARDI 2,89 5.780,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:55:21

PARAZÃO PARAZÃO 3,15 6.300,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:47

GUARANI GUARANI 2,90 5.800,00 Sim

0054 - PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS. Macio, picotado e texturizado. Folha dupla, 100% fibras
celulósicas. Rolo de 30m x 10cm. Pacote com 48 rolos.

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

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:40:09

NINO NINO 58,74 176.220,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:45:46

SOLIS SOLIS 58,74 176.220,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:39:54

PIMPO PIMPO 58,74 176.220,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:55:47

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 56,27 168.810,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:23:39

pimpo pimpo 58,74 176.220,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:47:14

LITORAL LITORAL 58,74 176.220,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:37:51

"PAPEL HIGIÊNICO
EXTRA BRANCO
PCT COM 48

SULLEG 58,74 176.220,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:46

ELEGANCE ELEGANCE 58,74 176.220,00 Sim

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
27/07/2020 -
07:56:16

ALPINO ALPINO 58,74 176.220,00 Sim

0055 - PAPEL TOALHA PCT 1.000FLS. Toalha de papel interfolhada de 2ou 3 dobras. 100% fibras celulósicas virgens, sem
fragrância e impurezas. Cor branca, absorvente, para secagem de mãos e utensílios. Dimensões: 20 X 27cm. Pacote com
1.000fls.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:51:51

EXTRUSA PAC EXTRUSA PAC 34,20 342.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:40:41

ECOPEL ECOPEL 11,41 114.100,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:46:21

ECONOCLEAN ECONOCLEAN 11,41 114.100,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:40:15

MILI M ILLI 11,41 114.100,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:35:51

PACOTE COM 1000
FOLHAS

BACARIN PAPEIS 11,40 114.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:56:17

SCALLA SCALLA 11,35 113.500,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:24:00

snob snob 11,41 114.100,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:38:15

PAPEL TOALHA PCT
1.000FLS

SULLEG 11,41 114.100,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:46

SCALA SCALA 11,41 114.100,00 Sim

0056 - PRATOS DESCARTÁVEIS PCT COM 10 UND. Em poliestireno. Tamanho mínimo: 21cm de diâmetro. Pacote com 10
unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:54:16

TOTALPLAST TOTALPLST 1,75 21.000,00 Sim



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

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:41:10

MINAPLAST MINAPLAST 1,75 21.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:46:40

Cristal Cristal 1,75 21.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:40:41

PRAFESTA PRAFESTA 1,75 21.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:56:44

DECOPLAST DECOPLAST 2,12 25.440,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:38:31

PRATOS
DESCARTÁVEIS PCT
COM 10UND. Em po

SERTPLAST 1,75 21.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:46

PRAFESTA PRAFESTA 1,75 21.000,00 Sim

0057 - RODO PARA LIMPEZA 40CM. Borracha dupla de 40cm, cabo de madeira ou metal revestido em plástico, medindo
aproximadamente 1,18m.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:56:19

VARREBEM VARRREBEM 5,30 26.500,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:41:34

Amapará AMAPARÁ 5,36 26.800,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:47:05

NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 5,36 26.800,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:41:04

açaí açaí 5,36 26.800,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:36:35

UNIDADE BELLANO 5,35 26.750,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:57:19

CONDOR CONDOR 5,20 26.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:24:21

aguiar aguiar 5,36 26.800,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:45

PROTELIMP PROTELIMP 5,36 26.800,00 Sim

0058 - RODO PARA LIMPEZA 60CM. Borracha dupla de 60cm (0,5cm de espessura), cabo de madeira ou metal revestido em
plástico, medindo aproximadamente 1,18m.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:57:44

VARREBEM VARREBEM 7,60 38.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:41:56

Amapará AMAPARÁ 7,60 38.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:47:26

NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 7,60 38.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:41:29

açaí açaí 7,60 38.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:57:41

CONDOR CONDOR 7,60 38.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:24:41

aguiar aguiar 7,60 38.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:45

PROTELIMP PROTELIMP 7,60 38.000,00 Sim

0059 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G. Multiuso, biodegradável, para limpeza em geral. Unidades de 200g.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:57:55

ECONOMICO ECONOMICO 1,42 13.880,50 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:42:22

Limpamais LIMPA MAIS 1,42 13.880,50 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:47:56

TAPAJÓS TAPAJÓS 1,42 13.880,50 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:41:52

proezA PROEZA 1,42 13.880,50 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:40:36

UNIDADE OESTE 1,41 13.782,75 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:58:13

MINUANO MINUANO 2,08 20.332,00 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:25:04

GUARANI GUARANI 1,42 13.880,50 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:25:08

marajo marajo 1,42 13.880,50 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:48:17

FLORAL FLORAL 1,42 13.880,50 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:39:15

SABÃO EM BARRA
GLICERINADO 200G.

OESTE 1,42 13.880,50 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:44:07

BARRA BARRA 1,42 13.880,50 Sim

0060 - SABÃO EM BARRA 1KG. Glicerinado. Composição: sabão base, água, corante, sal inorgânico, glicerina coadjuvante,
tensoativo amniótico.1kg.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:57:58

ECONOMICO ECONOMICO 5,35 6.462,80 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:42:55

LIMAPMAIS LIMPA MAIS 5,35 6.462,80 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:48:20

TAPAJÓS TAPAJÓS 5,35 6.462,80 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:42:22

PROZA PROEZA 5,35 6.462,80 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
10:41:10

BARRA DE 1 KG PRINCESA 5,34 6.450,72 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
15:58:32

MINUANO MINUANO 6,30 7.610,40 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:25:32

GUARANI GUARANI 5,35 6.462,80 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:25:25

economico economico 5,35 6.462,80 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:49:13

FLORAL FLORAL 5,35 6.462,80 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:39:32

SABÃO EM BARRA
1KG.G

OESTE 5,35 6.462,80 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:45

BARRA BARRA 5,35 6.462,80 Sim

0061 - SABÃO EM PÓ 1KG. Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de dissolução. Composição Básica: tensoativo
aniônico, biodegradável, acidulante, perfume, coadjuvantes, pigmento, sal inorgânico e água. Embalagem de 1kg.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:58:19

ABSOLUTO ABSOLUTO 5,34 84.131,70 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:43:40

Oriental ORIENTAL 5,34 84.131,70 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:50:13

TUFF 534 5,34 84.131,70 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:42:48

TIXAN TIXAN 5,34 84.131,70 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
11:26:54

PACOTE DE 1 KG IAPO 5,33 83.974,15 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:03:52

BEM-TE-VI BEM-TE-VI 5,89 92.796,95 Sim

L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
24/07/2020 -
16:26:21

GUARANI GUARANI 5,34 84.131,70 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:26:48

invicto invicto 5,34 84.131,70 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:40:04

SABÃO EM PÓ 1
KG. Azul
granulado,

OESTE 5,34 84.131,70 Sim



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

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:45

GUARANI GUARANI 5,34 84.131,70 Sim

0062 - SABONETE LÍQUIDO 5L. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem
deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. Embalagem de 5 litros.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:58:24

NOBLA NOBLA 18,53 46.880,90 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:48:07

START START 18,53 46.880,90 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:50:39

AUDAX AUDAX 18,53 46.880,90 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:47:17

START QUIMICA START QUIMICA 28,90 73.117,00 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
11:28:56

GALÃO DE 5
LITROS

AUDAX 18,52 46.855,60 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:05:29

DELUX DELUX 17,21 43.541,30 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:27:12

liz liz 18,53 46.880,90 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:40:35

SABONETE
LÍQUIDO 5L. S

LARILIMP 18,53 46.880,90 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:44

CLEAN CLEAN 18,53 46.880,90 Sim

0063 - SABONETE LÍQUIDO 1L. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem
deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. Embalagem de 1L.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:58:30

ECOREFIL ECOREFIL 6,02 13.153,70 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:48:38

audax audax 6,02 13.153,70 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:51:11

FIORUCCI FIORUCCI 6,02 13.153,70 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:08:20

DELUX DELUX 6,02 13.153,70 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:27:40

asseptol asseptol 6,02 13.153,70 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:41:01

SABONETE
LÍQUIDO 1L.

PROTEX 6,02 13.153,70 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:44

CLEAN CLEAN 6,02 13.153,70 Sim

0064 - SACO DE FIBRA SINTÉTICA 50KG. Tecido de polipropileno trançado, laminado com filme de polietileno, baixa densidade.
Embalagem para 50kg.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:58:35

SACARIA THOMAZ SACARIA THOMAZ 15,00 112.125,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:49:09

rafia rafia 1,81 13.529,75 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:51:31

RAFIA RAFIA 1,81 13.529,75 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:16:16

UNIDADE CASA MOREIRA 1,80 13.455,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:09:22

MIRELA MIRELA 1,81 13.529,75 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:45:20

CETRA CETRA 1,81 13.529,75 Sim

0065 - SABONETEIRA DE PAREDE DISPENSER HIGIENIZADOR, PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO com capacidade 800 ml,
altura: 280 mm largura: 125 mm profundidade: 110 mm - reservatório :altura: 120 mm largura: 95 mm profundidade: 90 mm
parte frontal em pp, fundo e gatilho ps auto impacto. visor em acrílico transparente vazão de saída: 1,5ml a 2ml por
acionamento, propriedade físico químico: aspecto: solido, 330 gramas



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

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:49:40

trilha trilha 29,00 37.700,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:51:53

VEKLOX VELOX 29,00 37.700,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:20

J8 JSN 29,00 37.700,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:10:10

NOBRE NOBRE 29,00 37.700,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:42:24

SABONETEIRA DE
PAREDE DISPENSER
HIGIENIZ

NOBRE 29,00 37.700,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:44

TRILHA TRILHA 29,00 37.700,00 Sim

0066 - SUPOTE DE PAPEL TOALHA, material plástico abs, cor cinza/branco, tipo fixação em parede com bucha/parafuso, tipo
uso toalha de papel, aplicação doméstico/banheiro, características adicionais para papel com 2 ou 3 dobras.

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

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:50:11

trilha trilha 23,31 9.324,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:52:33

VELOX VELOX 23,31 9.324,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:12:16

NOBRE NOBRE 23,31 9.324,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:42:45

SUPOTE DE PAPEL
TOALHA,material
plástico

DUNOBRE 23,31 9.324,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:44

TRILHA TRILHA 23,31 9.324,00 Sim

0067 - SACO DE LIXO PRETO – 30 LITROS/ PACOTE COM 100 UNIDADES. Confeccionado de polietileno de baixa densidade,
recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 100 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:59:07

DELIXO DELIXO 18,40 184.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:51:02

ideal plus ideal plus 18,40 184.000,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:53:08

KATALIXO KATALIXO 18,40 184.000,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:43:17

Limpamais LIMPA MAIS 18,40 184.000,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:17:02

PACOTE COM 100
UNIDADES

KAZOLY 18,39 183.900,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:14:40

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 17,30 173.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:28:11

rava rava 18,40 184.000,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:50:16

DUALY DUALY 18,40 184.000,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:43:10

SACO DE LIXO PRETO
30 LITROS/PACOTE
COM

AMBIENTALZINHO 18,40 184.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:43

KATALIXO KATALIXO 18,40 184.000,00 Sim

0068 - SACO DE LIXO PRETO – 50 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis
ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 100 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:59:29

DELIXO DELIXO 24,74 197.920,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:54:01

ideal plus IDEALPLUS 24,74 197.920,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:53:40

KATALIXO KATALIXO 24,74 197.920,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:43:34

Limpamais LIMPA MAIS 24,74 197.920,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:17:35

PACOTE COM 100
UNIDADES

KAZOLY 24,73 197.840,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:15:45

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 24,54 196.320,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:28:27

rava rava 24,74 197.920,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:43:33

SACO DE LIXO PRETO
50 LITROS/PACOTE
COM

AMBIENTALZINHO 24,74 197.920,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:43

KATALIXO KATALIXO 24,74 197.920,00 Sim

0069 - SACO DE LIXO PRETO – 100 LITROS/ PACOTE COM 50 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis
ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 75 x 105cm. Embalagem com 50
unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA*

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
16:59:32

DELIXO DELIXO 20,76 207.600,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:54:59

ideal plus IDEAL PLUS 34,63 346.300,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:54:14

KATALIXO KATALIXO 34,63 346.300,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:43:59

Limpamais LIMPA MAIS 34,63 346.300,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:18:11

PACOTE COM 50
UNIDADES

KAZOLY 34,62 346.200,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:16:12

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 34,50 345.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:28:43

rava rava 34,63 346.300,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:51:04

DUALY DUALY 34,63 346.300,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:43:54

SACO DE LIXO PRETO
100LITROS/PACOTE
COM

AMBIENTALZINHO 34,63 346.300,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:43

KATALIXO KATALIXO 34,63 346.300,00 Sim

0070 - SACO DE LIXO PRETO – 200 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis
ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 90 x 115cm. Embalagem com 200
unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:00:22

DELIXO DELIXO 45,00 270.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:55:21

ideal plus IDEALPLUS 45,08 270.480,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:54:38

KATALIXO KATALIXO 45,08 270.480,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:44:21

Limpamais LIMPA MAIS 45,08 270.480,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:21:55

PACOTE 100 UNIDADES KAZOLY 45,07 270.420,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:16:50

LIMPE MAIS LIMPE MAIS 43,00 258.000,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:29:02

rava rava 45,08 270.480,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:44:17

SACODE LIXO PRETO
200LITROS/PACOTE
COM 1

AMBIENTALZINHO 45,08 270.480,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:43

KATALIXO KATALIXO 45,08 270.480,00 Sim



0071 - SAPONÁCEO CREMOSO 300ML. Composição: tensoativo aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo,
preservante, pigmentos, fragrância e veículo. Embalagem de 300ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:00:34

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 4,18 5.525,96 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:55:57

Worker WORKER 4,18 5.525,96 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:55:10

proezA PROEZA 4,18 5.525,96 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:44:56

AZULIM AZULIM 4,18 5.525,96 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:54:17

START QUIMICA START QUIMICA 5,90 7.799,80 Sim

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:28:09

UNIDADE 300 ML AUDAX 4,17 5.512,74 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:21:01

SANY SANY 4,18 5.525,96 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:51:56

PERFECT PERFECT 4,18 5.525,96 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:45:01

SAPONÁCEO
CREMOSO 300ML.

AGI FACIL 4,18 5.525,96 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:43

SAPOLIO SAPOLIO 4,18 5.525,96 Sim

0072 - SODA CÁUSTICA COMUM 1KG. Concentração de 70% (NaOH), contando data de fabricação e validade.1 KG.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:00:37

BRAMIX BRAMIX 14,80 60.043,60 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:56:32

Limpamais LIMPA MAIS 14,80 60.043,60 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:55:36

START START 14,80 60.043,60 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:45:15

Oriental ORIENTAL 14,80 60.043,60 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:28:43

UNIDADE DE 1 KG LIPON 14,79 60.003,03 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:23:34

BRADOC BRADOC 14,70 59.637,90 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:30:22

otimo brilho otimo brilho 14,80 60.043,60 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:45:26

SODA CÁUSTICA
COMUM 1KG.
Concentração de

SOL 14,80 60.043,60 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:42

SOL SOL 14,80 60.043,60 Sim

0073 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS 1L. Concentração de 99% (NaOH), contando data de fabricação e validade. Embalegem de
1 LITRO.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:00:40

SOL SOL 16,94 68.725,58 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
13:59:54

limpa mais LIMPA MAIS 16,94 68.725,58 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:56:48

START START 16,94 68.725,58 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:45:50

Oriental ORIENTAL 16,94 68.725,58 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:23:59

ULTRA CLEAN ULTRA CLEAN 16,50 66.940,50 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:52:48

DUALY DUALY 16,94 68.725,58 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:45:50

SODA CÁUSTICA
EM ESCAMAS 1L.

LIPON 16,94 68.725,58 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:46:45

YARA YARA 16,94 68.725,58 Sim



0074 - TOALHA DE ROSTO. 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores
diversas. Dimensões: 50 x 75cm.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:00:43

CASA IN CASA IN 6,40 44.160,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:00:49

santista santistA 6,41 44.229,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:57:24

TEKA TEKA 6,41 44.229,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:46:14

Oriental ORIENTAL 6,41 44.229,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:25:24

SUZUKI SUZUKI 6,30 43.470,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:30:43

lenida lenida 6,41 44.229,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:46:10

TOALHA DE
ROSTO. 100%
algodã

COPALIMPA 6,41 44.229,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:42

SANTISTA SANTISTA 6,41 44.229,00 Sim

0075 - TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND. Tipo sanfonada. Pacote com 100 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:01:33

VABENE VABENE 15,60 125.580,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:01:14

talge TALGE 15,65 125.982,50 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:57:43

SKY SKY 15,65 125.982,50 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:47:02

lual lual 15,65 125.982,50 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:43:14

ANAPOLIS ANAPOLIS 15,65 125.982,50 Não

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:56:26

ANAPOLIS ANAPOLIS 15,60 125.580,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:30:56

PACOTE COM 100
UNIDADES

ANADONA 15,64 125.902,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:26:03

VOLK VOLK 12,90 103.845,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:51

BOMPACK BOMPACK 15,00 120.750,00 Não

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:31:08

descarpack descarpack 15,65 125.982,50 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:38:18

TOUCA
DESCARTÁVEL PCT
COM 100 UND

ANAPOLIS 23,75 191.187,50 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:46:33

TOUCA
DESCARTÁVEL PCT
COM 100 UND. Tipo

3M 15,65 125.982,50 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:42

DESCARPACK DESCARPACK 15,65 125.982,50 Sim

0076 - VASSOURA PLÁSTICA DE LIMPEZA VASO SANITÁRIO. Feita de cerdas de nylon, cabo plástico com suporte.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:01:37

CONDOR CONDOR 4,60 23.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:01:36

Amapará AMAPARÁ 4,62 23.100,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:58:02

NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 4,62 23.100,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
12:47:49

descarpack decarpack 4,62 23.100,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
12:02:43

HALLEY HALLEY 4,62 23.100,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:36:52

UNIDADE LIMPAMANIA 4,61 23.050,00 Sim



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

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:27:16

CONDOR CONDOR 4,90 24.500,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:31:30

bettanin bettanin 4,62 23.100,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:46:52

VASSOURA
PLÁSTICA DE
LIMPEZA VASO
SANITÁ

ARQPLAST 4,62 23.100,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:42

GOULART GOULART 4,62 23.100,00 Sim

0077 - VASSOURA. Base 30 cm, cerdas em pêlo, com cabo metálico plastificado, rosqueável, com ponteira, medindo
aproximadamente 1,50m.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:01:43

VARREBEM VARREBEM 8,65 43.250,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:02:03

Amapará AMAPARÁ 8,66 43.300,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:58:24

NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 8,66 43.300,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:37:40

UNIDADE BELLANO 8,65 43.250,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:31:10

CONDOR CONDOR 8,90 44.500,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:31:46

aguiar aguiar 8,66 43.300,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:53:37

DUALY DUALY 8,66 43.300,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:47:19

VASSOURA. Base
30cm, cerdas em
pêlo, com

CONDOR 8,66 43.300,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:42

GOULART GOULART 8,66 43.300,00 Sim

0078 - MÁSCARA DESCARTAVEL SIMPLES CAIXA COM 50 UND, na cor branca, com elástico. 100% polipropileno, confeccionado
em TNT, tecido não tecido, no tamanho único. Caixa com 50 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:01:49

VABENE VABENE 72,10 72.100,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:02:43

talge TALGE 72,12 72.120,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:58:48

NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 72,12 72.120,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:43:39

NEVE NEVE 72,12 72.120,00 Não

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

23.036.879/0001-27
24/07/2020 -
10:39:02

MASC01 SUPREME/SUPREME 70,00 70.000,00 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:57:11

EMBRAST EMBRAST 210,00 210.000,00 Sim

D & D Produtos de Higiene e
Limpeza Eireli

11.372.104/0001-43
24/07/2020 -
11:39:47

Descartável ALG 72,00 72.000,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:31:42

VOLK VOLK 70,00 70.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:50

SAFETY SAFETY 70,00 70.000,00 Não

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:39:11

MÁSCARA
DESCARTAVEL
SIMPLES CAIXA
COM 50

DESCARBOX 87,50 87.500,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:54:19

FARMATEX FARMATEX 72,12 72.120,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:47:40

MÁSCARA
DESCARTAVEL
SIMPLES CAIXA
COM 50

3M 72,12 72.120,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:42

DESCARPACK DESCARPACK 72,12 72.120,00 Sim



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

33 CONFECCOES EIRELI 36.757.133/0001-54
26/07/2020 -
23:11:47

MÁSCARA
DESCARTÁVEL

KICKER 72,12 72.120,00 Sim

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos eireli

11.495.858/0001-90
27/07/2020 -
08:36:35

Descartável PRÓPRIA 72,00 72.000,00 Sim

NOEM MEDICAL 32.737.279/0001-87
27/07/2020 -
09:13:01

NOEM MEDICAL NOEM MEDICAL 70,00 70.000,00 Sim

0079 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - P - Tamanho P. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma
antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no
seu interior.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:00

DANNY DANNY 3,48 3.480,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:03:24

TALGE TALGE 3,48 3.480,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:59:09

NOVO HORIZONTE NOVOHORIZONTE 3,48 3.480,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
12:03:50

FOXLUX FOXLUX 3,48 3.480,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:39:29

PAR TALGE 3,47 3.470,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:32:49

KALIPSO KALIPSO 3,38 3.380,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:40:16

LUVAS DE LÁTEX
NATURAL - P -
Tamanho P.

DANNY 15,50 15.500,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:54:57

LALAN LALAN 3,48 3.480,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:48:01

LUVAS DE LÁTEX
NATURAL -P -

SANRO 3,48 3.480,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:41

DESCARPACK DESCARPACK 3,48 3.480,00 Sim

0080 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - M - Tamanho M. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma
antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no
seu interior.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:04

DANNY DANNY 3,60 3.600,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:03:51

talge TALGE 3,60 3.600,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:59:28

WOLK WOLK 3,60 3.600,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
12:05:01

FOXLUX FOXLUX 3,60 3.600,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:40:08

PAR TALGE 3,59 3.590,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:33:54

KALIPSO KALIPSO 3,60 3.600,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:40:50

LUVAS DE LÁTEX
NATURAL - M -
Tamanho M.

DANNY 15,50 15.500,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:48:17

LUVAS DE LÁTEX
NATURAL-M

SANRO 3,60 3.600,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:41

DESCARPACK DESCARPACK 3,60 3.600,00 Sim

0081 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - G - Tamanho G. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma
antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no
seu interior.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:17

DANNY DANNY 3,65 3.650,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:05:54

talge TALGE 3,68 3.680,00 Sim



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

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
10:59:58

WOLK WOLK 3,68 3.680,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
12:05:46

FOXLUX FOXLUX 3,68 3.680,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:41:23

PAR TALGE 3,67 3.670,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:36:23

KALIPSO KALIPSO 3,68 3.680,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:41:46

LUVAS DE LÁTEX
NATURAL - G -
Tamanho G.

DANNY 15,50 15.500,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:48:42

LUVAS DE LÁTEX
NATURAL-G

SANRO 3,68 3.680,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:41

DESCARPACK DESCARPACK 3,68 3.680,00 Sim

0082 - "MAMADEIRA PEQUENA: COR AZUL/ROSA - Mamadeira com aproximadamente 50 ml, descrição do produto: Gargalo
Ultra-Higienico sem Bordas ou Rebarbas Cortantes, não retém residuos alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone
Atóxico, Antialérgico, inodoro, insipido, transparente e facil de limpar. Não mela, mesmo após o uso continuo. Mamadeiras
de acordo NBR 13.793, Testado e aprovado por laboratórios acreditados pelo Inmetro, embalado individualmente todas essas
descrições deverão estar gravado na embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, tampa e Disco em Polipropileno,
Bico de Silicone."

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:28

PREMIUM BABY PREMIUM BABY 6,95 6.950,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:06:17

LOLLY LOLLY 6,95 6.950,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:00:30

KUKA KUKA 6,95 6.950,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:39:07

CHICO CHICO 5,50 5.500,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:41

LOLLY LOLLY 6,95 6.950,00 Sim

0083 - "MAMADEIRA MÉDIA - COR AZUL/ROSA - Mamadeira com aproximadamente 160 ml, descrição do produto: Gargalo
Ultra-Higienico sem Bordas ou Rebarbas Cortantes, não retém residuos alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone
Atóxico, Antialérgico, inodoro, insipido, transparente e facil de limpar. Não mela, mesmo após o uso continuo. Mamadeiras
de acordo NBR 13.793, Testado e aprovado por laboratórios acreditados pelo Inmetro, embalado individualmente todas essas
descrições deverão estar gravado na embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, tampa e Disco em Polipropileno,
Bico de Silicone."

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA*

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:30

PREMIUM BABY PREMIUM BABY 6,95 6.950,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:06:43

LOLLY LOLLY 10,92 10.920,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:01:01

KUKA KUKA 10,92 10.920,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:40:18

CHICO CHICO 9,99 9.990,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:40

LOLLY LOLLY 10,92 10.920,00 Sim

0084 - "MAMADEIRAS GRANDE - COR AZUL/ROSA - Mamadeira com aproximadamente 240 ml, descrição do produto: Gargalo
Ultra-Higienico sem Bordas ou Rebarbas Cortantes, não retém residuos alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone
Atóxico, Antialérgico, inodoro, insipido, transparente e facil de limpar. Não mela, mesmo após o uso continuo. Mamadeiras
de acordo NBR 13.793, Testado e aprovado por laboratórios acreditados pelo Inmetro, embalado individualmente todas essas
descrições deverão estar gravado na embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, tampa e Disco em Polipropileno,
Bico de Silicone."

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:33

PREMIUM BABY PREMIUM BABY 13,99 13.990,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:07:12

LOLLY LOLLY 13,99 13.990,00 Sim



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

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:01:33

kuka kuka 13,99 13.990,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:41:45

CHICO CHICO 10,99 10.990,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:40

LOLLY LOLLY 13,99 13.990,00 Sim

0085 - TOALHA DE BANHO AZUL/ROSA COM CAPUZ - Tecido 100% algodão macio e confortável para a pele delicada do bebê;
com capuz, absorção e suavidade. Estampa com diversos desenhos, medidas: 80/comprimento cm x 80 cm/largura.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:38

CASA IN CASA IN 12,85 77.100,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:07:48

PALMINHA PALMINHA 12,87 77.220,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:02:03

chuva de amor CHUVA DE AMOR 12,87 77.220,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:42:18

CREMER CREMER 12,87 77.220,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:40

ATLANTICA ATLANTICA 12,87 77.220,00 Sim

0086 - "KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente para bebês. A escova tem cerdas macias de
nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça do bebê
e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de
alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm."

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:41

TUTI BABAY TUTI BABAY 6,25 9.375,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:08:17

PETITA PETITA 6,28 9.420,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:02:47

multilaser multilaser 6,28 9.420,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:44:48

MERHEJE MERHEJE 7,80 11.700,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:39

LILLO LILLO 6,28 9.420,00 Sim

0087 - LIMPADOR DE MAMADEIRA 2 PEÇAS- conjunto com 2 peças, armação em aço e cabo em polipropileno.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:44

TUTI BABAY TUTI BABAY 7,38 5.904,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:08:47

TOYPLAST TOYPLAST 7,38 5.904,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:03:11

multilaser multilaser 7,38 5.904,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:21

033256 NIPO CENTER 7,38 5.904,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:45:44

BUBA BUBA 7,38 5.904,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:39

LOLLY LOLLY 7,38 5.904,00 Sim

0088 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO AZUL/ROSA , anti-sufocante, 100% Algodão; Sistema duplo de respiração, Furos na espuma:
A espuma possui furos em locais estratégicos possibilitando que o bebê respire normalmente, mesmo com o rosto voltado
para o travesseiro. Estrutura de cavidades abertas: A espuma também apresenta uma estrutura aberta que facilita a
respiração em qualquer ponto do travesseiro. Tratamento Ultra-fresh (antiácaro, antibactéria e antifungo); hipoalergênico;
Dimensões aproximadas do produto (cm) 30 cm/comprimento x 20cm/ largura x 2,5cm/altura;

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:49

BIRAMR BABY BIRAMR BABY 8,40 16.800,00 Sim



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

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:09:25

BIMBI BIMBI 8,41 16.820,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:03:38

IDEAL IDEAL 8,41 16.820,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:46:24

EUROFLEX EUROFLEX 8,50 17.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:39

KEL KEL 8,41 16.820,00 Sim

0089 - OLEO DE AMENDOAS INFANTIL - 100 ML

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:53

GALINHA
PINTADINHA

GALINHA PINTADINHA 2,22 6.660,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:09:43

MURIEL MURIEL 2,22 6.660,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:04:01

JHOSON JHOSON 2,22 6.660,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:47:08

JONSHON JONSHON 2,22 6.660,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:48:28

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 2,22 6.660,00 Sim

0090 - TESOURINHA DE UNHA INFANTIL - Tesoura pequena para cortar unhas de bebês e crianças com pontas arredondadas
com cabo de plástico e colorido.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:02:56

MULTIKIDS MULTIKIDS 10,70 2.140,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:10:03

PETITA PETITA 10,75 2.150,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:04:20

multilaser multilaser 10,75 2.150,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:22

7420001 NIPO CENTER 10,75 2.150,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:47:52

BOUBOU BOUBOU 12,00 2.400,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:39

LILLO LILLO 10,75 2.150,00 Sim

0091 - MORDEDOR INFANTIL DE SILICONE

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:09

MULTIKIDS MILTIKIDS 13,80 2.760,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:10:35

LOLLY LOLLY 13,84 2.768,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:05:32

multilaser multilaser 13,84 2.768,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
12:07:23

PAIS E FILHOS PAIS E FILHOS 13,84 2.768,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:19

7006 NEOPAN 13,84 2.768,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:49:19

KITSTAR KITSTAR 14,00 2.800,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:39

LILLO LILLO 13,84 2.768,00 Sim

0092 - COLHER DE SILICONE PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBE

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:14

MULTIKIDS MULTIKIDS 17,40 3.480,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:10:55

PAIS E FILHOS pais e filhos 17,40 3.480,00 Sim



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

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:05:56

multilaser multilaser 17,40 3.480,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:22

7161 NEOPAN 17,40 3.480,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:50:24

KITSTAR KITSTAR 17,40 3.480,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:49:38

LOLLY LOLLY 17,40 3.480,00 Sim

0093 - ALGODÃO EM BOLA COM 90G - Pacote de algodão bolinha. Fabricado com materiais de qualidade, macio e que não
irrita a pele da criança. Composto por manta de algodão puro 100%, branco, alvejado com água oxigenada ao invés de
solução a base de cloro.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:17

YOKI YOKI 4,35 6.525,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:11:20

APOLO APOLO 4,35 6.525,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:06:18

topz topz 4,35 6.525,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:51:01

YOK YOK 4,35 6.525,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:49:34

ALGODÃO EM
BOLA COM 90G-
Pacote de algodã

TOPZ 4,35 6.525,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:38

COTTON COTTON 4,35 6.525,00 Sim

0094 - TERMOMETRO DIGITAL CLINICO - com visor digital de fácil visualização; 100% resistente à água; Beep sonoro indicando
fim de medição; verificado e aprovado pelo INMETRO; guarda automaticamente a última temperatura medida.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:26

CASA KT-DT4B CASA KT-DT4B 97,75 9.775,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:11:43

multilaser multilaser 19,57 1.957,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:08:05

incoterm incoterm 19,57 1.957,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:52:21

OMROM OMROM 19,57 1.957,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:53

ICOTERM ICOTERM 17,50 1.750,00 Não

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:38

INCOTERM INCOTERM 19,57 1.957,00 Sim

0095 - SABONETE PARA RECÉM-NASCIDO 90G. Barra. Fórmula sem álcool e com pH baixo, sendo suave também para o couro
cabeludo do recém-nascido. Desenvolvido para limpar sem agredir a pele. Embalagem de 90G.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:34

TURMA DA
XUXUINHA

TURMA DA XUXUINHA 2,72 5.004,80 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:12:03

pompom pompom 2,72 5.004,80 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:08:31

granado granado 2,72 5.004,80 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:16:17

dove dove 2,72 5.004,80 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:55:35

GRANADO GRANADO 2,72 5.004,80 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:51:02

SABONETE PARA
RECÉM-NASCIDO
90G.

POM POM 2,72 5.004,80 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:38

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 2,72 5.004,80 Sim

0096 - SHAMPOO INFANTIL 400ML: Fórmula sem álcool e com pH balanceado, sendo suave também para o couro cabeludo do



bebê e com fragrância suave. Embalagem com 200ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:38

TURMA DA
XUXUINHA

TURMA DA XUXUINHA 10,60 121.900,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:12:37

lorysbaby lorysbaby 10,60 121.900,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:08:56

tralala tralala 10,60 121.900,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:16:51

palmolive palmolive 10,60 121.900,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:56:00

GRANADO GRANADO 10,50 120.750,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:51:29

SHAMPOO
INFANTIL 400ML:

PALMOLIVE 10,60 121.900,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:37

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 10,60 121.900,00 Sim

0097 - COLÔNIA INFANTIL 200ML. Fragrância suave e delicada para crianças. Composição: álcool neutro especial, água
purificada, fragrância, glicerina, corante. Embalagem de 200ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:46

TURMA DA
XUXUINHA

TURMA DA XUXUINHA 9,68 44.528,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:12:58

lorysbaby lorysbaby 9,68 44.528,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:09:30

tralala tralálá 9,68 44.528,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:17:52

palmolive palmolive 9,68 44.528,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:58:22

TURMA DA
MONICA

TURMA DA MONICA 9,60 44.160,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:51:51

COLÔNIA INFANTIL
200ML

GALINHA PINTADINHA 9,68 44.528,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:37

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 9,68 44.528,00 Sim

0098 - CONDICIONADOR INFANTIL 400ML. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com
Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:49

TURMA DA XUXUINHA TURMA DA XUXUINHA 12,10 70.180,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:13:21

lorysbaby lorysbaby 12,10 70.180,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:09:50

tralala tralálá 12,10 70.180,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:18:24

palmolive palminha 12,10 70.180,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:44:26

UNIDADE DE 400 ML LORYS BABY 12,09 70.122,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:58:47

TURMA DA MONICA TURMA DA MONICA 11,90 69.020,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:52:09

CONDICIONADOR
INFANTIL 400 ML

PALMOLIVE 12,10 70.180,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:37

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 12,10 70.180,00 Sim

0099 - COTONETE INFANTIL CX COM 75 HASTES. Haste de polipropileno, algodão. Embalagem com 75 hastes.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:52

YOKI YOKI 2,12 6.148,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:13:55

cottonbaby cottonbaby 2,12 6.148,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:10:29

JHONSON jhonson 2,12 6.148,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:18:49

TOPZ TOPZ 2,12 6.148,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:44:26

POLARZINHO POLARZINHO 2,12 6.148,00 Não

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:45:20

EMBALAGEM COM
75 HASTES

CLIN OFF 2,11 6.119,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
16:59:17

FLOCONETES FLOCONETES 2,12 6.148,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:52:42

COTONETE
INFANTIL CX COM
75 HASTES. Hast

CLINOFF 2,12 6.148,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:37

COTTON COTTON 2,12 6.148,00 Sim

0100 - CREME DENTAL INFANTIL 50G. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado
em tubos plásticos de 50g.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:03:55

TAND TAND 4,00 2.760,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:14:30

evenkids evenkids 4,02 2.773,80 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:10:51

tandy tandy 4,02 2.773,80 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:19:12

SNOOP snoop 4,02 2.773,80 Sim

D & D Produtos de Higiene e
Limpeza Eireli

11.372.104/0001-43
24/07/2020 -
11:41:16

PRO FRESH PRO FRESH 3,95 2.725,50 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:01:06

COLGATE COLGATE 4,02 2.773,80 Sim

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos eireli

11.495.858/0001-90
26/07/2020 -
16:03:59

PRO FRESH CLI 3,00 2.070,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:54:01

CREME DENTAL
INFANTIL 50G.

SORRISO 4,02 2.773,80 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:36

COLGATE COLGATE 4,02 2.773,80 Sim

0101 - CREME PARA PENTEAR INFANTIL 300ML. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:04:18

GALINHA
PINTADINHA

GALINHA PINTADINHA 7,90 14.220,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:16:20

lorysbaby lorysbaby 7,94 14.292,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:11:21

palmolive palmolive 7,94 14.292,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:19:46

tralala tralala 7,94 14.292,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:02:26

TURMA DA MONICA TURMA DA MONICA 7,90 14.220,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:56:55

CREME PARA
PENTEAR INFANTIL

SALON LINE 7,94 14.292,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:36

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 7,94 14.292,00 Sim

0102 - CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS 135G. Hipoalérgico. Embalagem minima de 135g.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:04:21

XUXINHA XUXINHA 10,50 24.150,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:16:49

babylove babylove 10,50 24.150,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:14:35

xuxinha xuxinha 10,50 24.150,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:20:27

bebêvida bebê vida 10,50 24.150,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:06:59

POMPOM POMPOM 10,40 23.920,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
19:58:24

CREME
PREVENTIVO DE
ASSADURAS 135G.

XUXINHA 10,50 24.150,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:36

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 10,50 24.150,00 Sim

0103 - CREME REPELENTE SEM ÁLCOOL ETÍLICO 120G. Gênero Infantil. Características gerais: fórmula dermatologicamente
sem álcool etílico, forma uma camada protetora deixando um cheirinho suave na pele. Embalagem minima de 120g.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:04:23

MEU URSINHO MEU URSINHO 16,75 30.150,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:17:17

off kids off kids 16,78 30.204,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:20:50

propex propex 16,78 30.204,00 Sim

D & D Produtos de Higiene e
Limpeza Eireli

11.372.104/0001-43
24/07/2020 -
11:42:06

120ML ALG REPEL 16,50 29.700,00 Sim

LPK LTDA 00.535.560/0001-40
24/07/2020 -
14:22:19

NO INSET OK DISTRIBUIDORA 16,78 30.204,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:46:21

UNIDADE COM 120
G

TRA LA LA 16,77 30.186,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:08:12

TURMA DA
MONICA

TURMA DA MONICA 16,70 30.060,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:00:22

CREME REPELENTE
SEM ÁLCOOL
ETÍLICO 120G.

FARMAX 16,78 30.204,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:36

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 16,78 30.204,00 Sim

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos eireli

11.495.858/0001-90
27/07/2020 -
08:40:57

REPEL 120ML ALG REPEL 16,50 29.700,00 Sim

0104 - SABONETE EM BARRA INFANTIL 80G. Cremoso. Fórmula sem álcool e com pH balanceado, sendo suave também para o
couro cabeludo do bebê e com fragrância suave. Composição: gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo
de amêndoas, etc. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel com 1 unidade cada, em barras de 80g.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:04:26

TURMA DA
XUXINHA

TURMA DA XUXINHA 1,89 5.481,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:17:44

tralala tralálá 1,89 5.481,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:21:20

pompom pompom 1,89 5.481,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:08:52

GRANADO GRANADO 1,89 5.481,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:00:43

SABONETE EM
BARRA INFANTIL
80G

POM POM 1,89 5.481,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:35

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 1,89 5.481,00 Sim

0105 - SABONETE LÍQUIDO INFANTIL 200ML. Sabonete de glicerina hipoalérgico. Composto de gordura animal e vegetal,
fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, etc. Teor de
voláteis: 16%. Embalagem de 200ml.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:04:29

TURMA DA XUXINHA TURMA DA XUXINHA 7,25 29.725,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:18:03

lorysbaby lorysbaby 7,27 29.807,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:22:00

meuchierinho meucheirinho 7,27 29.807,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:49:00

UNIDADE COM 200
ML

TURMA DA MÔNICA 7,26 29.766,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:09:18

GRANADO GRANADO 7,26 29.766,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:33:28

asseptol asseptol 7,27 29.807,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:01:16

SABONETE LÍQUIDO
INFANTIL 200ML. Sa

PALMOLIVE 7,27 29.807,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:35

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 7,27 29.807,00 Sim

0106 - ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas
arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:04:31

CONDOR CONDOR 1,95 6.825,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:18:55

tek tek 1,95 6.825,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:22:31

dino dino 1,95 6.825,00 Sim

D & D Produtos de Higiene e
Limpeza Eireli

11.372.104/0001-43
24/07/2020 -
11:43:16

INFANTIL ALG DENTAL 1,50 5.250,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:10:00

JADEFROG JADEFROG 1,95 6.825,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:01:36

ESCOVA DENTAL
INFANTIL:

CONDOR 1,95 6.825,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:35

COLGATE COLGATE 1,95 6.825,00 Sim

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos eireli*

11.495.858/0001-90
27/07/2020 -
08:41:05

INFANTIL ALG DENTAL 1,00 3.500,00 Sim

0107 - TALCO INFANTIL EM CREME 200G. Perfumado, para uso infantil. Composto de talco e fragrância, embalado em frasco
plástico, indicado para perfumar, refrescar e proteger a pele do bebê. Embalagem de 200g.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:04:34

GALINHA
PINTADINHA

GALINHA PINTADINHA 10,69 14.966,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:19:15

tralala tralálá 10,69 14.966,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:23:00

florababy flora baby 10,69 14.966,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:16:05

POMPOM POMPOM 10,68 14.952,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:02:05

TALCO INFANTIL
EM CREME 200G

GALINHA PINTADINHA 10,69 14.966,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:35

JOHNSON´S BABY JOHNSON´S BABY 10,69 14.966,00 Sim

0108 - FRALDA DESCARTÁVEL P - PCT COM 60 UND- Tamanho P. Com elástico e lateral elástica. Componentes atóxicos. Para
criança entre 5,5 a 9,5kg. Embalagem com no minimo 60 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:06:02

SCOBYDOO SCOBYDOO 32,90 227.010,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:19:44

lippybaby lippybaby 32,96 227.424,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:23:52

pompom pompom 32,96 227.424,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:45:18

BABY KIDS BABY KIDS 32,96 227.424,00 Não



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

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:49:50

PACOTE COM 60
UNIDADES

KISSES 32,95 227.355,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:53

BABYWILLY BABYWILLY 32,00 220.800,00 Não

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:17:19

POMPOM POMPOM 32,00 220.800,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:33:49

creme creme 32,96 227.424,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:43:22

FRALDA
DESCARTÁVEL P -
PCT COM 60 UND-
T

VIC BABY 55,50 382.950,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:02:33

FRALDA
DESCARTÁVEL P-
PCT COM 60 UND-
Tama

VICK BABY 32,96 227.424,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:35

PERSONAL PERSONAL 32,96 227.424,00 Sim

0109 - FRALDA DESCARTÁVEL M - PCT COM 92 UND- Tamanho M. Com elástico e lateral elástica. Componentes atóxicos. Para
criança entre 5,5 a 9,5kg. Embalagem com no minimo 92 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:06:25

SCOBYDOO SCOBYDOO 50,00 345.000,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:20:09

lippybaby lippybaby 50,05 345.345,00 Sim

VS Delgado Comércio Eirelli 12.665.218/0001-44
23/07/2020 -
11:15:14

MONICA MONICA 50,05 345.345,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:24:30

POMPOM POMPOM 50,05 345.345,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:52

BABYWILLY BABYWILLY 50,00 345.000,00 Não

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:17:45

POMPOM POMPOM 49,00 338.100,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:44:09

FRALDA
DESCARTÁVEL M -
PCT COM 92 UND-
T

VIC BABY 85,10 587.190,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:02:57

FRALDA
DESCARTÁVEL M -
PCT COM 92 UND-
T

VICK BABY 50,05 345.345,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:34

PERSONAL PERSONAL 50,05 345.345,00 Sim

0110 - FRALDA DESCARTÁVEL G PCT COM 78 UND - Tamanho G. Com elástico e lateral elástica. Componentes atóxicos. Para
criança entre 9 a 14kg. Com elástico e lateral elástica. Embalagem com no minimo 78 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:06:55

SCOBYDOO SCOBYDOO 55,20 380.880,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:20:29

lippybaby lippybaby 49,87 344.103,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:24:53

POMPOM POMPOM 49,87 344.103,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:46:15

BABY KIDS BABY KIDS 49,87 344.103,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:51

BABYWILLY BABYWILLY 45,00 310.500,00 Não

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:18:01

POMPOM POMPOM 48,00 331.200,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:34:18

creme creme 50,05 345.345,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:44:55

FRALDA
DESCARTÁVEL G
PCT COM 78 UND -
Ta

VIC BABY 72,15 497.835,00 Sim



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

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:57:00

Carinho Carinho 49,87 344.103,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:03:19

FRALDA
DESCARTÁVEL G
PCT COM 78 UND-
Tam

VICK BABY 49,87 344.103,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:28:34

PERSONAL PERSONAL 49,87 344.103,00 Sim

0111 - FRALDA DESCARTÁVEL XG PCT COM 66 UND - Tamanho XG. Com elástico e lateral elástica. Componentes atóxicos. Para
criança entre 13 a 17 kg. Embalagem com no minimo 66 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:07:18

SCOBYDOO SCOBYDOO 49,85 343.965,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:21:10

lippybaby lippybaby 55,20 380.880,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:25:25

POMPOM POMPOM 55,20 380.880,00 Sim

GOLDENPLUS - Comércio de
Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda.

17.472.278/0001-64
24/07/2020 -
09:46:54

BABY KIDS BABY KIDS 55,20 380.880,00 Não

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:18:45

POMPOM POMPOM 54,00 372.600,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:36:08

creme creme 55,20 380.880,00 Sim

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
25/07/2020 -
11:45:52

FRALDA
DESCARTÁVEL XG
PCT COM 66 UND -
T

VIC BABY 61,05 421.245,00 Sim

J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
25/07/2020 -
11:57:47

Carinho Carinho 55,20 380.880,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:03:50

FRALDA
DESCARTÁVEL XG
PCT COM 66 UND-
T

VICK BABY 55,20 380.880,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:51:22

PERSONAL PERSONAL 55,20 380.880,00 Sim

0112 - LENÇOS UMEDECIDOS 50 UND. Para a higiene de crianças. Em tecido não tecido, medindo aproximadamente 20 x 15cm,
sem álcool etílico. Embalagem do tipo tira fácil com 50 unidades.

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

FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97
14/07/2020 -
17:07:21

SHECK SHECK 10,26 70.794,00 Sim

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:21:34

fiesta fiesta 10,26 70.794,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:25:52

MONICA MONICA 10,26 70.794,00 Sim

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
24/07/2020 -
14:52:07

EMBALAGEM COM
5O UNIDADES

CLIN OFF 10,25 70.725,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:19:13

NUTRIEX NUTRIEX 10,26 70.794,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:36:42

pampers pampers 10,26 70.794,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:05:15

LENÇOS
UMEDECIDOS 50
UND.

CREMER 10,26 70.794,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:52:14

PERSONAL PERSONAL 10,26 70.794,00 Sim

0113 - ASPIRADOR NASAL BABY - Conteúdo: 1 bocal, 1 mangueira, 1 base, 1 ponteira de silicone e 1 estojo plástico.

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

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:21:54

lolly lolly 72,63 29.052,00 Sim



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

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:26:22

nuby nuby 72,63 29.052,00 Sim

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:19:36

LIKLUC LIKLUC 70,00 28.000,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:53:19

LIK LUC LIK LUC 72,63 29.052,00 Sim

0114 - DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL. em metal, dimensões mínimas: Altura 140cm, Largura 35cm,
profundidade 35cm;com reservatório com capacidade de no mínimo 1 litro; acionado através de pegal.

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

MM COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

31.920.842/0001-95
22/07/2020 -
14:22:16

bahaus bahaus 460,00 65.320,00 Sim

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI

36.257.948/0001-74
23/07/2020 -
13:26:59

Bahaus Bahaus 460,00 65.320,00 Sim

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

27.718.661/0001-03
24/07/2020 -
10:58:34

APLICAGEL APLICAGEL 450,00 63.900,00 Sim

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVICO - EIRELI

22.906.038/0001-60
24/07/2020 -
12:08:47

PEDALGEL PEDALGEL 460,00 65.320,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda* 04.949.905/0001-63
24/07/2020 -
17:03:50

SAFETY SAFETY 300,00 42.600,00 Não

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53
24/07/2020 -
17:20:14

MARBE MARBE 450,00 63.900,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78
25/07/2020 -
10:37:07

paulitec paulitec 460,00 65.320,00 Sim

C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00
26/07/2020 -
20:05:52

DISPENSADOR DE
ÁLCOOL EM GEL
COM PEDAL

DUNOBRE 460,00 65.320,00 Sim

MOBILE BRASIL COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI

34.125.371/0001-11
26/07/2020 -
21:54:27

GENIAL CLEAN GENIAL CLEAN 460,00 65.320,00 Sim

* Proposta rejeitada.

Lances Enviados
0001 - ÁCIDO MURIÁTICO 1L. Solução Aquosa de Cloreto de Hidrogênio; Liquido, Concentração: Mín. 8%. Embalagem minima
de 1l.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:04:01 4,70 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 12:57:16 4,73 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:15:08 4,73 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:57:05 4,73 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:17:15 6,70 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:18:56 4,73 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

24/07/2020 - 17:03:53 4,72 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

25/07/2020 - 09:13:44 4,73 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:11:35 4,73 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

26/07/2020 - 21:31:56 4,73 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:14:25 4,63 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:15:13 4,62 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 10:15:45 4,53 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:16:13 4,42 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:16:30 4,32 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:16:47 4,20 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:16:56 4,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:16:59 4,35 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:17:04 3,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:17:18 3,31 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:17:22 3,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:17:29 3,20 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:17:43 4,36 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 10:18:17 3,32 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:19:38 3,15 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:19:41 3,04 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:20:41 3,89 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:20:42 3,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:20:57 2,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:21:23 2,85 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:21:44 3,79 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:22:08 2,95 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:22:26 2,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:23:03 2,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0002 - ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA 1L. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. Embalagem minima 1l.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:04:11 2,45 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 12:57:51 2,48 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:16:15 2,48 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 10:57:16 2,48 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 11:57:35 2,48 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:30:16 2,47 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 10:39:17 2,70 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido

24/07/2020 - 15:17:55 2,91 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:19:23 2,48 (proposta) 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:40:57

25/07/2020 - 09:15:44 2,48 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:12:23 2,48 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:30:20 2,48 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 19:13:08 2,48 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:58 2,48 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:13:46 2,35 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:14:26 2,36 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:40:57

27/07/2020 - 10:14:35 2,38 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:15:55 2,28 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:16:12 2,16 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:16:45 2,15 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:16:48 2,06 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:17:04 1,94 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:17:11 2,10 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:17:26 1,93 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 10:17:30 1,82 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:17:42 1,74 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:17:46 1,72 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:17:53 1,61 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:18:06 1,69 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:40:57

27/07/2020 - 10:18:15 1,60 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:18:30 1,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:18:35 1,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:18:46 1,75 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:19:36 1,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:19:54 1,30 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:20:53 1,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:21:20 1,49 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:22:05 1,81 36.257.948/0001-74 Válido

0003 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1L. Líquido 70% - GL 70°. Constando data de fabricação e validade.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:04:14 7,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 12:58:23 7,02 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 09:36:45 6,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 10:16:43 7,02 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:57:57 7,02 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:31:01 7,01 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 09:39:17 7,02 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 10:40:00 6,95 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:18:38 10,99 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:52 7,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

24/07/2020 - 18:28:53 7,02 (proposta) 32.724.354/0001-75 Válido

25/07/2020 - 09:15:47 7,02 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:13:06 7,02 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:32:03 7,90 (proposta) 26.436.496/0001-34

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:43:09

26/07/2020 - 19:13:41 7,02 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:58 7,02 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:22:29 6,48 27.718.661/0001-03 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:22:53 6,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:23:09 6,30 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:23:26 6,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:23:42 4,74 26.436.496/0001-34

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:43:09



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:23:49 6,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:23:54 4,63 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:24:04 4,50 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:24:13 4,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação
27/07/2020 - 10:24:22 4,91 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:24:26 4,20 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:24:35 6,16 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:24:37 4,92 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:24:38 6,22 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 10:27:40 4,93 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:28:13 5,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:30:20 4,15 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:30:41 6,90 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:30:53 4,10 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:31:33 4,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:32:07 3,90 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:32:31 3,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0004 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML. 70% uso geral, incolor. Embalagem minima de 500ml

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:04:17 10,40 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 12:58:53 10,50 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 09:37:39 8,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 10:17:09 10,50 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:58:41 10,50 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:33:59 10,49 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:43:51

24/07/2020 - 09:39:51 10,50 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 10:40:41 10,40 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido

24/07/2020 - 15:19:14 10,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:53 8,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

24/07/2020 - 18:32:08 10,50 (proposta) 32.724.354/0001-75 Válido

25/07/2020 - 09:16:07 10,50 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:13:48 10,50 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:31:13 10,50 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 11:33:18 10,57 (proposta) 26.436.496/0001-34

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:46:14

26/07/2020 - 09:08:18 10,50 (proposta) 34.175.735/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 13:58:48

26/07/2020 - 19:14:04 10,50 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:57 10,50 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:22:30 7,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:23:48 7,79 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:23:54 7,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:24:03 6,34 26.436.496/0001-34

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:46:14

27/07/2020 - 10:24:26 6,16 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:24:46 7,36 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:24:50 7,60 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:24:55 6,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:25:13 5,69 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 13:43:51

27/07/2020 - 10:25:40 7,10 34.175.735/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 13:58:48



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:25:58 5,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:26:07 7,35 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:28:49 7,37 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:28:56 4,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:29:18 4,90 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:30:14 4,89 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:30:31 4,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:30:55 4,79 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:31:08 4,78 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:31:53 4,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:32:51 4,69 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:33:15 4,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:34:04 4,49 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:34:19 9,97 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:34:42 4,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:35:23 4,29 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:36:04 4,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0005 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 5L. Bactericida Antisséptico, Indicado para a higiene e assepsia das mãos. Embalagem minima
de 5L

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:04:20 50,30 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 12:59:28 50,36 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 09:39:46 45,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 10:17:32 50,36 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:59:22 50,36 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação
24/07/2020 - 09:40:29 50,36 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 15:19:58 75,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:52 50,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

25/07/2020 - 09:16:30 50,36 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:14:32 50,36 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:34:06 105,00 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

26/07/2020 - 09:08:21 50,36 (proposta) 34.175.735/0001-78 Válido

26/07/2020 - 19:14:37 50,36 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:57 50,36 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:22:31 44,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:24:22 63,00 26.436.496/0001-34 Válido

27/07/2020 - 10:25:31 43,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:27:04 42,99 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:27:37 42,50 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:28:51 42,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:29:25 42,30 17.472.278/0001-64 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:29:33 42,10 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:30:23 42,09 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:30:38 42,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:30:51 41,99 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:31:03 41,98 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:31:16 49,90 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:31:19 41,75 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:31:24 41,95 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:31:28 41,50 17.472.278/0001-64 Válido

27/07/2020 - 10:31:55 41,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:31:58 41,40 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:32:06 41,49 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:32:09 41,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:32:15 40,00 17.472.278/0001-64 Válido

27/07/2020 - 10:32:34 39,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:32:38 39,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:32:39 39,20 17.472.278/0001-64 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:32:46 39,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:32:55 39,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:33:02 39,19 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:33:12 37,00 17.472.278/0001-64 Válido

27/07/2020 - 10:33:32 36,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:33:57 36,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:34:01 35,25 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:34:05 41,17 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:34:25 35,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:34:47 34,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:35:10 34,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:35:46 34,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:35:57 34,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:36:14 34,09 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:36:32 34,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:36:58 33,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:37:06 33,50 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:37:21 33,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:37:43 33,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:37:56 33,25 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:38:21 33,14 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:38:38 33,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:38:54 32,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:39:14 32,80 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:39:34 32,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:39:38 32,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:39:50 32,65 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:39:56 32,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:40:23 49,00 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:40:24 32,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:40:37 32,18 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:40:48 32,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:40:51 41,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:41:07 31,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:41:21 31,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:41:27 31,85 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:41:38 35,90 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:42:02 31,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:42:09 31,74 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:42:21 31,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:42:26 31,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:42:35 30,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:42:59 30,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:43:05 30,40 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:43:19 30,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:43:48 30,25 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:44:12 30,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:44:41 40,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:46:11 29,98 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:46:55 29,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:47:43 29,88 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

0006 - AMACIANTE DE ROUPA 5L. Composição: Cloreto de Dialquil, Dimetil Amônio, Acidulante, Coadjuvantes, Preservante,
Perfume, Corante e Água. Embalagem minima de 5L

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:04:23 16,74 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:00:01 16,74 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 09:41:47 16,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 10:18:35 16,74 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:59:46 16,74 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:20:31 19,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:16:55 16,74 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:15:25 16,74 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:32:30 16,74 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:14:59 16,74 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:56 16,74 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:22:53 16,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:24:10 16,64 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:25:22 16,28 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:26:12 16,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:26:31 16,54 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:26:52 15,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:27:14 15,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:27:37 14,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:27:51 12,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:28:02 11,72 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:28:20 10,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:28:33 9,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:28:46 9,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:28:58 9,50 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:29:14 9,45 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:29:45 9,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:30:48 8,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:31:21 14,82 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:31:37 8,89 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:32:17 8,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:32:41 8,65 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:33:01 8,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:33:18 8,49 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:34:06 8,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:34:44 11,75 31.920.842/0001-95 Válido

0007 - BALDE DE PLÁSTICO 12L. Capacidade aproximada de 12 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:05:30 5,59 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:00:56 5,59 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:18:58 5,59 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:03:08 5,59 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:01:32 5,59 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 14:22:20 5,59 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

24/07/2020 - 15:21:09 9,99 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 09:17:20 5,59 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:16:16 5,59 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

26/07/2020 - 19:15:24 5,59 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:33:12 5,59 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:27:20 5,55 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:27:43 5,45 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:28:12 5,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:29:22 5,35 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:29:38 5,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:30:07 5,20 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:33:07 5,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:33:54 4,90 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:34:12 4,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:34:17 4,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:34:32 4,60 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:35:03 4,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:35:22 4,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:35:33 4,30 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:36:01 4,18 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:36:12 4,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:36:21 3,91 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:36:39 4,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:36:59 3,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0008 - BALDE DE PLÁSTICO 20L. Capacidade aproximada de 20 litros, sem tampa, com alça, de alta resistência e qualidade.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:05:59 8,76 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:01:27 8,76 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:19:19 8,76 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:04:06 9,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:01:56 8,76 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 14:22:20 8,76 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

24/07/2020 - 15:21:54 12,13 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 09:17:43 8,76 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:16:53 8,76 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

26/07/2020 - 19:15:41 8,76 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:56 8,76 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:33:44 8,66 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:34:06 8,60 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:35:48 8,55 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:36:09 8,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:36:32 8,45 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:37:26 8,40 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:39:45 8,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:40:36 8,30 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:41:05 8,25 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:41:34 8,20 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:41:50 8,09 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:42:02 8,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:42:13 7,99 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:42:32 7,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:42:54 7,85 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:42:57 7,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:43:04 7,60 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:43:11 7,55 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:43:25 7,43 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:43:28 7,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:43:49 7,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:44:00 7,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:44:09 7,20 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:44:14 7,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:44:33 7,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:44:44 6,90 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:45:16 7,57 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:45:26 6,85 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:45:39 6,80 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:46:17 6,70 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:46:31 6,60 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:48:16 6,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:48:27 6,40 31.920.842/0001-95 Válido

0009 - CERA LÍQUIDA 750ML. Indicada para limpeza e polimento de pisos laváveis porosos ou não porosos. Composição:
emulsão de ceras naturais e sintéticas, resimax, plastificantes, niveladores 750ML

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:03:34 5,30 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:01:55 5,30 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:19:43 5,30 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:02:18 5,30 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:35:35 5,29 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:01:05

24/07/2020 - 15:22:31 8,70 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:19:56 5,30 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

25/07/2020 - 09:18:08 5,30 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:20:41 5,30 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

26/07/2020 - 19:16:01 5,30 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:56 5,30 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:33:54 5,19 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:34:20 5,18 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:35:00 5,15 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:36:23 5,09 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:37:46 5,08 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:40:07 4,99 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:40:15 5,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:40:37 4,98 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:41:00 4,89 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:41:07 4,90 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:41:08 5,02 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:41:32 4,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:41:49 4,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:41:55 4,79 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:42:05 4,68 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:42:10 4,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:42:15 4,67 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:42:23 4,65 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:42:44 4,49 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:43:00 4,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:43:03 4,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:43:23 4,10 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:43:39 3,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:43:42 4,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:43:48 3,71 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:43:54 3,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:44:18 3,60 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:44:22 4,20 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:44:39 3,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:45:49 3,72 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:47:27 3,12 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:01:05

27/07/2020 - 10:48:12 3,75 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:48:43 3,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0010 - CESTO PARA LIXO 10L. Sem tampa. Em plástico especial com capacidade para 10 litros. Dimensões: 295 x 230mm.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:07:38 5,53 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:02:25 5,53 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:20:05 5,53 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:02:36 5,53 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:36:35 5,52 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 14:22:20 5,53 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:23:17 11,80 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:18:35 5,53 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:22:41 5,53 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:33:43 5,53 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:16:22 5,53 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:56 5,53 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:34:05 5,42 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:34:30 5,40 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:35:12 5,35 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:36:06 5,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:36:41 5,12 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:36:45 5,25 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:36:56 5,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:40:30 5,02 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:40:50 5,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:41:23 5,11 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:41:27 4,90 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:41:46 4,85 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:42:02 4,74 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:42:16 4,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:42:25 4,73 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:42:32 4,60 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:42:40 4,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:42:59 4,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:43:09 4,25 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:43:15 4,30 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:43:21 4,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:43:29 4,10 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:43:37 4,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:43:53 4,69 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:43:54 3,87 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:44:06 3,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:44:34 3,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:44:54 3,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:45:34 4,56 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:46:10 3,88 31.920.842/0001-95 Válido

0011 - COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200ML/PCT COM 100 UND. Capacidade 200ml. Pacote com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:09:47 3,55 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:03:02 3,55 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:20:59 3,55 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 09:37:30 3,54 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:25:08 6,90 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 09:21:53 3,55 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:23:48 3,55 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

26/07/2020 - 19:16:51 3,55 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:55 3,55 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:52:26 3,45 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:53:06 3,40 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 10:56:01 3,35 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:57:34 3,34 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:58:09 3,33 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:58:40 3,25 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:59:16 3,13 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:59:19 3,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:59:24 3,09 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:59:45 2,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:00:06 3,06 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:00:43 2,49 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:00:58 2,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:01:08 2,45 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:01:13 2,29 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:01:36 2,17 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:01:45 2,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:02:29 2,50 31.920.842/0001-95 Válido

0012 - COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 50ML/PCT COM 100 UND. Capacidade 50ml. Pacote com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:10:29 2,10 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:03:35 2,10 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:21:17 2,10 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:03:16 2,10 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:38:04 2,09 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:26:03 3,40 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:20:32 2,10 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 09:22:13 2,10 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:24:24 2,10 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:34:48 2,10 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:17:07 2,10 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:55 2,10 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:52:26 2,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:52:56 1,98 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:55:34 1,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:56:58 1,80 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:57:23 1,79 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:58:14 1,78 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:59:02 1,47 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 10:59:25 1,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:59:38 1,45 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:59:43 1,35 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:00:07 1,81 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:00:50 1,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:01:18 1,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:01:50 1,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:02:37 1,48 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:03:19 1,09 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:03:42 1,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0013 - INSETICIDA 300ML. Dedetização de insetos de forma eficiente e sem colocar em risco as pessoas que precisam estar no
mesmo ambiente Embalagem minima de 300ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:10:48 8,40 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:04:05 8,41 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:21:59 8,41 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:03:48 8,41 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:39:04 8,40 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:26:35 9,05 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 09:23:24 8,41 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:26:54 8,41 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:35:51 8,41 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:17:42 8,41 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:55 8,41 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:52:39 8,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:53:26 8,30 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:55:47 8,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:56:15 8,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:57:19 7,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:57:36 7,50 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:57:52 7,60 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:57:57 7,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:58:23 7,39 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:59:15 7,27 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:59:18 7,52 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 10:59:30 7,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 10:59:35 7,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:59:44 6,31 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:59:54 6,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:00:06 6,30 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:00:26 6,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:00:41 6,29 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:00:54 5,89 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:01:10 5,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:01:37 5,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:01:56 5,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:02:24 5,90 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:02:48 5,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:03:01 5,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:03:25 5,08 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:03:47 5,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:05:25 7,18 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0014 - DESENTUPIDOR DE PIA. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo curto em polietileno, com alto
poder de sucção, sanfonado.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:12:18 4,09 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:04:42 4,09 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:22:22 4,09 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:04:18 4,09 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 15:27:07 6,20 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:27:41 4,09 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 19:18:02 4,09 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:55 4,09 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:52:53 4,08 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:58:20 3,99 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:59:16 3,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:00:04 3,77 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:00:26 3,65 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:00:46 3,55 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:01:03 3,43 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0015 - DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO. Composto por polipropileno e borracha termoplástica, cabo longo, com alto poder
de sucção, sanfonado.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:13:33 6,70 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:09:11 6,71 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:22:40 6,71 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:04:56 6,71 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:27:36 6,50 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:29:37 6,71 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

26/07/2020 - 19:18:20 6,71 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:55 6,71 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:58:13 6,60 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:58:32 6,25 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:59:15 6,13 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:59:54 6,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:00:11 5,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:00:28 5,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:00:48 5,96 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:00:49 5,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:02:00 5,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:02:34 5,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:03:00 5,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:03:25 4,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:03:49 4,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:04:05 4,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:05:13 4,70 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:05:45 4,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:06:04 4,62 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0016 - DESINFETANTE LÍQUIDO 2L. Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 2lt.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:14:55 5,20 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:09:57 5,22 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:23:48 5,22 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:15:13 5,22 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:05:30 5,22 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:40:50 5,21 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:28:11 5,05 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:20:57 5,22 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

25/07/2020 - 09:23:54 5,22 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:34:50 5,22 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

26/07/2020 - 19:18:40 5,22 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:54 5,22 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:52:17 5,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:53:17 4,95 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:53:31 4,90 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:53:51 4,89 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:54:19 4,85 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:54:44 4,80 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:55:21 4,70 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 10:55:39 4,65 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:56:07 4,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:56:35 4,45 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:56:47 4,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:57:17 4,25 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 10:57:42 4,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:57:54 3,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:58:11 3,90 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:58:18 3,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:58:21 3,95 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 10:58:44 3,79 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:58:52 3,65 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:59:05 3,64 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:59:30 3,52 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:59:36 3,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:59:44 3,60 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:00:10 3,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:00:18 3,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:00:19 3,49 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:00:45 3,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:00:48 4,18 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:01:17 3,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:01:46 3,09 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:02:09 3,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:02:14 2,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:02:26 2,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:03:01 3,66 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:03:11 2,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:03:23 3,67 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:03:54 2,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0017 - DESINFETANTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 500ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:15:54 2,77 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:11:56 2,77 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:24:43 2,77 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:16:11 2,77 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:05:53 2,77 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:41:25 2,76 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:28:40 3,88 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:24:18 2,77 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:37:07 2,77 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:36:37 2,77 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:19:02 2,77 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:54 2,77 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:53:33 2,75 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:54:54 2,50 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 10:56:39 2,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:57:37 2,39 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:58:29 2,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:59:00 2,29 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:59:13 2,20 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:59:30 2,09 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:59:47 2,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:00:05 1,90 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:00:27 1,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:01:25 1,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:02:41 1,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:03:09 1,95 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:03:11 1,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0018 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPLAY 360ML. Contendo ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio: 0,1%. Embalagem de
360ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:16:47 10,48 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação
22/07/2020 - 13:12:27 10,50 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:25:12 10,50 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:06:15 10,50 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:42:43 10,49 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:03:50

24/07/2020 - 15:29:13 9,99 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:24:48 10,50 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:38:01 10,50 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:37:35 10,50 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:19:24 10,50 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:35:17 10,50 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:57:23 9,98 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:58:49 9,89 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:59:11 9,88 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:59:28 9,80 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 10:59:44 9,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:59:52 9,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:59:59 9,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:00:17 9,40 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:00:31 9,30 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:00:46 9,20 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:00:56 9,10 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:01:08 8,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:01:23 8,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:01:34 8,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:01:41 8,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:01:54 7,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:02:16 7,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:02:29 7,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:02:48 7,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:02:55 7,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:03:50



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:03:13 6,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:03:13 7,32 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:03:17 7,36 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:03:18 6,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:03:33 6,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:03:41 6,48 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:04:05 6,36 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:04:11 6,35 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:04:36 6,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:05:25 6,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:05:59 7,35 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:06:25 7,37 12.665.218/0001-44 Válido

0019 - DESODORIZADOR SANITÁRIO. Pedra sanitária germicida, bacterizada para banheiro, princípio ativo cloreto alquil,



dimetril, benxil, amônia 0,2%. Registro no Ministério da Saúde. Diversos aromas com gancho e unidade de 25 a 35g.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:17:37 1,40 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:12:47 1,42 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:25:37 1,42 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:06:41 1,42 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:43:41 1,41 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:30:12 1,55 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:25:12 1,42 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:38:42 1,42 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido

25/07/2020 - 11:38:14 1,42 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:19:46 1,42 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:54 1,42 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:53:50 1,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:57:17 1,32 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:59:02 1,25 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:59:15 1,22 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:59:30 1,10 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:59:40 1,20 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:00:02 1,09 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:00:05 1,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:00:27 0,90 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:00:47 0,92 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:01:39 0,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:02:42 0,70 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0020 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado, neutro, biodegradável, com alto poder de limpeza, para lavagem de louça
e talheres. Embalgem de 500ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:18:51 1,70 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:13:17 1,70 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:25:57 1,70 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 11:16:52 1,70 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:07:05 1,70 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:44:59 1,69 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:30:40 1,69 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:21:23 1,70 (proposta) 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:04:56

25/07/2020 - 09:29:28 1,70 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 10:39:29 1,70 (proposta) 18.549.387/0001-03 Válido



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 19:20:06 1,70 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:36:15 1,70 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 10:53:17 1,60 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:04:56

27/07/2020 - 10:54:00 1,59 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:55:10 1,55 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 10:56:58 1,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:57:12 1,39 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 10:59:04 1,28 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:04:56

27/07/2020 - 10:59:13 1,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:59:20 1,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 10:59:43 0,96 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:04:56



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:00:08 1,33 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:00:21 1,19 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:00:49 1,18 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:01:31 0,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

0021 - DETERGENTE DESENGORDURANTE 500ML. Líquido viscoso de cor amarelada de alta espuma para uso em superfícies de
alumínio, cobre, galvanizados, botas de borrachas e aventais plásticos e outros utensílios sensíveis à causticidade. Embalgem
de 500ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:24:46 15,70 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:13:55 15,72 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:26:57 15,72 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 11:17:40 15,72 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:28:39 15,72 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:46:28 15,71 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

24/07/2020 - 10:41:54 15,00 (proposta) 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

24/07/2020 - 15:32:10 14,50 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:31:38 15,72 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:39:13 15,72 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 19:20:42 15,72 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:54 15,72 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:03:38 14,49 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:03:44 10,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:04:34 15,62 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:04:57 11,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:05:15 9,99 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:05:49 9,90 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:06:03 8,90 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:06:08 9,89 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:07:05 8,88 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:08:34 8,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:09:46 8,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:11:06 7,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:11:29 7,85 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:11:55 7,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:12:36 7,72 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:12:59 7,62 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:13:06 7,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:13:13 7,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:13:42 7,45 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:13:57 7,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:14:11 7,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:14:29 7,22 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:14:42 7,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:14:48 7,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:14:56 6,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:15:25 6,80 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:15:43 6,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:16:11 6,62 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:16:41 6,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:16:48 6,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:16:53 6,50 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:17:09 5,90 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:17:41 5,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:17:50 5,70 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:18:09 5,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:18:22 5,50 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:18:43 5,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:18:58 5,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:19:01 5,30 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:19:17 4,90 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:19:46 4,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:20:07 4,70 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:20:20 4,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:20:37 3,90 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:21:09 3,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:21:13 3,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:21:29 2,90 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:21:50 2,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:22:20 2,70 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:22:43 2,60 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:23:02 2,50 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:23:23 2,40 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:23:41 2,38 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:23:54 2,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:24:08 2,20 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:24:16 2,10 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:24:31 2,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:25:05 1,90 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51

27/07/2020 - 11:25:22 1,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:25:47 1,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:25:52 1,70 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:05:51



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:26:25 1,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:26:43 1,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:26:51 1,49 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

27/07/2020 - 11:26:57 1,39 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:55:57

0022 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS 10CM. Em plástico, com formato oval de aproximadamente 10cm de comprimento, cerdas
de nylon.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:25:28 3,44 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:14:21 3,44 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:27:23 3,44 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:29:01 3,44 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 09:48:08 3,43 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:06:25

24/07/2020 - 11:53:03 3,44 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:07:59

24/07/2020 - 15:32:37 3,44 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:32:15 3,44 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:39:51 3,44 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:20:58 3,44 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:53 3,44 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:03:59 3,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:06:25

27/07/2020 - 11:05:31 2,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:06:14 2,70 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:06:25

27/07/2020 - 11:06:27 2,65 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:08:00 2,64 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:08:41 2,55 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:10:21 2,40 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:06:25



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:11:10 2,30 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:07:59

27/07/2020 - 11:11:19 2,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:11:38 2,08 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:11:42 2,19 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:11:56 2,05 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:12:00 2,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:12:09 2,41 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:13:01 2,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:14:32 2,03 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:15:01 1,97 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:06:25



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:15:19 1,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:17:00 1,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:06:25

27/07/2020 - 11:17:27 1,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0023 - ESCOVÃO PARA PISO. Tipo esfregona, com cerdas duras, base em plástico medindo de 30 a 40cm, com cabo medindo
aproximadamente 1,40m, ideal para limpeza pesada de piso.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:26:05 10,85 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:15:15 10,85 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:27:48 10,85 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 09:48:45 10,84 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:08:49



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:36:21 10,80 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:32:48 10,85 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:40:34 10,85 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 21:28:53 10,85 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:04:32 10,75 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:05:28 10,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:08:49



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:05:42 9,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:06:31 8,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:08:49

27/07/2020 - 11:07:22 7,99 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:08:41 7,60 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:10:39 7,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:08:49

27/07/2020 - 11:11:03 7,70 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:11:25 7,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:11:50 7,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:12:06 7,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:12:28 7,08 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:13:01 9,92 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:13:29 7,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:13:54 6,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:14:03 6,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:14:26 6,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:14:48 6,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:15:12 6,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:08:49

27/07/2020 - 11:15:40 7,04 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:16:18 6,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:17:10 6,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:08:49



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:17:25 6,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:17:35 5,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:18:20 5,91 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0024 - ESPANADOR DE PÓ. Espanador manual, confeccionado em fibra de sisal, com cabo em madeira. Leve e prático. Ideal
para limpeza geral. Dimensões aproximadas do produto: 74cm de comprimento.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:27:07 17,70 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:15:49 17,74 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:28:26 17,74 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:37:06 17,55 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:41:16 17,74 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:21:48 17,74 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:53 17,74 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:04:40 17,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:05:55 17,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:07:57 16,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:08:38 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:08:51 15,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:09:09 14,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:09:28 14,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:10:20 14,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:10:56 14,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:11:13 13,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:11:51 13,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:12:12 13,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:12:29 13,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:12:59 13,28 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:13:23 13,16 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:13:56 13,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:14:19 12,42 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:14:41 12,31 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:14:56 12,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:15:07 12,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:15:32 11,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:16:06 11,88 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:16:36 11,76 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:16:40 11,70 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:16:57 11,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:17:37 11,49 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:18:01 11,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:18:48 11,27 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:19:03 11,15 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:19:25 11,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:19:45 10,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:21:10 10,78 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:21:37 10,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:22:26 10,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0025 - ESPANADOR GRANDE. Indicados para limpeza em geral, podendo ser utilizados desde na simples limpeza de móveis,
forros, paredes, até locais de difícil acesso. Dimensões aproximadas do produto: 2,5m de comprimento.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:28:08 19,50 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:16:16 19,54 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:28:56 19,54 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 09:49:25 19,53 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:37:41 19,72 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 19:22:08 19,54 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:53 19,54 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:04:59 19,44 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:06:05 19,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:06:45 18,00 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:07:50 17,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:08:02 17,45 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:08:28 17,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:08:57 16,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:09:04 16,45 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:09:38 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:10:29 15,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:10:47 15,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:10:54 15,50 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:11:04 15,33 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:11:38 15,22 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:11:59 15,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:12:06 14,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:12:28 14,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:12:59 14,68 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:13:23 14,56 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:13:55 14,46 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:14:04 14,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:14:26 13,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:14:31 13,68 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:14:57 13,56 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:15:16 13,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:15:32 12,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:15:35 13,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:15:57 13,70 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:16:10 12,70 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:16:28 12,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:16:56 12,49 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:17:18 12,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:17:38 12,44 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:18:01 11,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:19:01 11,88 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:19:20 11,76 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:19:48 11,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:21:10 11,60 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0026 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. Composto de espuma de poliuretano amarela e manta abrasiva de fibra sintética
verde. Formato: 110 x 75 x 23mm.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:29:01 0,90 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:16:46 0,90 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:29:19 0,90 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:30:06 0,90 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:51:05 0,89 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:10:25

24/07/2020 - 11:54:01 0,90 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:38:09 0,90 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:33:12 0,90 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:41:51 0,90 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:22:25 0,90 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:52 0,90 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:06:15 0,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:07:09 0,70 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:10:25

27/07/2020 - 11:08:11 0,69 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:09:17 0,63 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:11:10 0,76 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 11:11:15 0,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:10:25

27/07/2020 - 11:11:32 0,45 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0027 - ESPONJA DE AÇO. Biodegradável, de alta qualidade e resistência. Pacote com 08 unidades de 60 gramas cada.



Data Valor CNPJ SituaçãoData Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:29:59 2,10 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:17:11 2,14 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:29:39 2,14 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:30:35 2,14 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:51:45 2,13 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:10:53

24/07/2020 - 15:38:42 3,52 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:33:32 2,14 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:42:24 2,14 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:22:44 2,14 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:52 2,14 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:06:27 2,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:07:21 1,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:10:53

27/07/2020 - 11:08:13 1,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:08:18 1,97 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:09:15 1,87 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação
27/07/2020 - 11:09:29 1,86 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:11:12 1,74 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:11:32 1,70 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:10:53

27/07/2020 - 11:11:38 1,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:12:01 1,49 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:12:14 1,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:12:29 1,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:13:00 1,65 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:13:21 1,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:13:52 1,59 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:14:33 1,32 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:15:45 1,19 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:10:53

27/07/2020 - 11:16:30 1,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0028 - FILME PLÁSTICO (Rolopac). PVC transparente e esticável, nas dimensões: 28cm x 15m.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:30:12 4,19 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:17:38 4,19 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:30:49 4,19 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:31:15 4,19 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:58:23 4,18 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:11:25



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 11:54:52 4,19 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 15:39:11 4,19 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:23:15 4,19 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:52 4,19 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:06:41 4,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:07:43 3,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:11:25

27/07/2020 - 11:08:23 3,95 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:08:51 3,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:09:40 3,77 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:09:58 3,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:11:10 3,60 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:11:38 3,48 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:11:42 3,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:11:25

27/07/2020 - 11:12:27 3,38 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 11:12:36 3,45 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:12:52 3,27 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:13:27 3,99 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:13:55 3,17 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:14:15 3,15 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:14:32 3,05 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:14:57 2,93 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:15:57 2,90 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:11:25

27/07/2020 - 11:16:12 2,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:16:31 3,04 36.257.948/0001-74 Válido

0029 - FIO DENTAL. Para a prevenção e higiene bucal de crianças. Embalagem com 50 metros.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:30:16 3,65 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:18:19 3,65 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:31:19 3,65 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:31:38 3,65 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 15:40:34 3,55 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:24:49 3,65 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:52 3,65 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:08:27 3,54 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:09:04 3,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:10:15 3,35 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:10:29 3,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:11:13 3,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:12:55 3,18 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:13:01 3,52 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:13:24 3,06 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0030 - FLANELA AMARELA. Para limpeza em geral. 100% algodão. Com bainha e etiqueta costurada na lateral para
identificação da marca ou procedência. Dimensões: 57 x 26cm.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:31:33 1,40 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:18:51 1,43 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:32:45 1,43 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 15:41:02 1,45 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 09:34:00 1,43 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:25:09 1,43 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:51 1,43 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:06:54 1,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:09:28 1,33 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:10:16 1,25 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:11:13 1,14 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:11:45 1,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:12:02 0,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:12:19 0,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:13:01 1,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:14:44 1,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:15:14 1,05 12.665.218/0001-44 Válido

0031 - COLHER DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO PCT COM 50 UND. Em poliestileno para refeição. Pacote com 50 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:32:47 2,70 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:19:45 2,74 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:33:15 2,74 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 10:16:43 2,73 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:41:50 2,99 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação
24/07/2020 - 16:22:26 2,74 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

25/07/2020 - 09:35:35 2,74 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:25:35 2,74 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:51 2,74 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:16:46 2,64 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:19:40 2,36 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:20:04 2,30 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:20:52 2,28 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:22:22 2,25 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:23:35 2,24 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:23:56 2,12 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:24:05 2,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:24:24 2,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:24:30 1,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:25:02 1,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:13 1,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:25:25 1,79 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:25:44 1,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:25:53 1,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:26:33 1,97 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:27:30 1,81 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0032 - COLHER DESCARTÁVEL - SOBREMESA PCT COM 50 UND. Em poliestileno para sobremesa. Pacote com 50 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:33:25 2,50 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:20:16 2,50 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:33:36 2,50 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 10:17:34 2,49 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 11:55:45 2,50 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 15:42:17 2,80 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:36:00 2,50 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:25:49 2,50 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:51 2,50 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:20:13 2,40 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação
27/07/2020 - 11:22:16 2,30 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:22:32 2,29 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:23:38 2,28 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:23:56 2,16 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:24:36 2,15 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:25:02 2,04 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:25:19 2,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:25:30 1,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:25:44 1,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:54 1,75 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:26:01 1,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:26:10 1,69 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:26:38 1,57 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:26:49 1,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:27:29 2,09 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:28:52 1,76 12.665.218/0001-44 Válido
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Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:34:09 2,75 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:20:44 2,76 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:33:56 2,76 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 10:21:51 2,75 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:42:51 3,14 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:36:17 2,76 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:26:08 2,76 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:50 2,76 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:20:28 2,66 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:22:26 2,36 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:22:46 2,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:23:41 2,33 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:23:56 2,22 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:24:34 2,12 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:24:42 2,10 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:25:02 1,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:35 1,97 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:25:57 1,86 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:26:01 1,93 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:26:06 1,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:26:16 1,79 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:26:38 1,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:26:55 1,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:27:27 2,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:27:34 1,59 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:28:12 1,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:28:32 1,94 12.665.218/0001-44 Válido

0034 - GARFOS DESCARTÁVEIS - SOBREMESA PCT COM 50 UND. Em poliestireno para sobremesa. Pacote com 50 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:34:43 2,75 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:21:19 2,78 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:34:18 2,78 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 10:23:21 2,77 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 11:56:51 2,78 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 15:43:17 2,79 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 09:36:44 2,78 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:28:26 2,78 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:50 2,78 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:20:38 2,68 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:22:36 2,60 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:22:56 2,59 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:23:44 2,57 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:24:19 2,45 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:24:34 2,35 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:24:46 2,33 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:24:59 2,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:25:07 1,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:25:30 1,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:41 1,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:25:56 1,74 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:26:12 1,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:26:24 1,59 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:26:29 1,95 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:27:06 1,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:27:24 2,55 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 11:27:30 2,25 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0035 - GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS PCT COM 50 UND. Cor Branca. Em papel não reciclado. Dimensões: 22,5 x 19,5cm.
Pacote com 50 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:36:09 1,48 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:21:54 1,48 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:34:55 1,48 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:32:17 1,48 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:23:51 1,47 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:43:49 1,45 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:37:03 1,48 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:28:49 1,48 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:50 1,48 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:17:15 1,38 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:23:05 1,30 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:23:14 1,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:23:24 1,25 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:23:51 1,24 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:24:07 1,23 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:24:41 1,11 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:24:52 1,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:25:15 0,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:58 1,10 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:26:19 0,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:27:29 1,34 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0036 - LÃ DE AÇO. Esponja de aço para limpeza de superfícies com sujeiras difíceis e polimento de objetos de alumínio.
Pacote com 8 unidades.



Data Valor CNPJ SituaçãoData Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:36:56 1,60 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:24:03 1,61 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:35:18 1,61 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:32:39 1,61 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:25:03 1,60 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 11:58:43 1,61 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 15:44:41 1,84 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 09:37:24 1,61 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:43:23 1,61 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 19:29:11 1,61 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:50 1,61 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:22:04 1,59 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:22:39 1,51 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:23:18 1,50 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:23:40 1,49 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:23:56 1,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:24:36 1,43 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:24:47 1,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:25:02 1,18 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:10 1,41 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:25:25 1,13 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:25:44 1,01 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0037 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML. Para limpeza em geral. Composição: tensoativo não iônico, conservante, fragrância e
água. Embalagem de 500 ml

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:37:29 4,70 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:24:41 4,70 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:35:49 4,70 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:18:56 4,70 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:33:08 4,70 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:27:12 4,69 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:15:28

24/07/2020 - 10:42:36 4,60 (proposta) 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:45:25 4,72 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:23:05 4,70 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

25/07/2020 - 09:37:46 4,70 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:29:37 4,70 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:50 4,70 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:16:12 4,59 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:16:42 4,50 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19

27/07/2020 - 11:17:07 4,40 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:17:35 4,05 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:18:01 3,90 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:18:20 3,85 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:18:34 3,70 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19

27/07/2020 - 11:18:57 3,65 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:19:10 3,50 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:19:58 3,45 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:20:04 3,84 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:20:16 3,40 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19

27/07/2020 - 11:20:24 3,29 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:20:54 3,20 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19

27/07/2020 - 11:21:05 3,25 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:21:15 3,15 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:21:36 3,10 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19

27/07/2020 - 11:22:26 3,05 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:22:52 3,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:23:10 2,95 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:23:25 2,90 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19

27/07/2020 - 11:23:46 2,85 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:23:50 2,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:15:28



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:24:22 2,70 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:24:29 2,60 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19

27/07/2020 - 11:24:38 2,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:24:50 2,55 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:25:14 2,45 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:25:22 2,40 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:14:19

27/07/2020 - 11:25:41 2,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:26:30 3,43 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:26:34 1,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:27:05 1,85 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:27:55 1,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:28:17 1,68 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:29:12 1,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:30:50 1,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:31:14 1,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0038 - LIMPA ALUMÍNIO PARA USO GERAL 500ML. Desenvolvido para dar brilho ao alumínio sem a necessidade de utilizar
esponja de aço. Composição: tensoativo aniônico, sulfônico conservante, abrasivos, etc. Embalagem de 500ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:38:27 2,17 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:25:47 2,18 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:36:11 2,18 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:19:29 2,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:33:34 2,18 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:27:54 2,17 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 10:43:15 2,20 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:45:53 2,62 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:23:43 2,18 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

25/07/2020 - 09:38:19 2,18 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:30:04 2,18 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:50 2,18 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:16:29 2,10 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:17:45 2,05 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:17:49 2,08 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:18:50 2,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:20:34 1,95 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:20:47 1,90 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:21:45 1,91 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:23:41 1,81 33.724.724/0001-37 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:23:55 1,70 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:24:03 1,79 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:24:14 1,65 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:24:32 1,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:24:37 1,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:24:37 1,50 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:24:45 1,53 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:25:01 1,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:32 1,35 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:26:29 1,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:27:22 1,25 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:27:30 1,39 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:28:01 1,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:29:22 1,54 31.920.842/0001-95 Válido

0039 - LIMPA PEDRA 5L. Produto biodegradável que possui um alto poder de limpeza e remoção de sujeiras dos mais diversos
tipos, tais como: crostas de lama, encardido, respingos de concreto, ferrugem e incrustações inorgânicas. Embalagem de 5
litros.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:39:18 13,80 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:26:52 13,83 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:36:34 13,83 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:20:15 13,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:33:57 13,83 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:43:44 30,00 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido

24/07/2020 - 15:46:21 13,59 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:30:28 13,83 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:50 13,83 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:16:48 13,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:19:58 12,90 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:24:03 12,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:24:23 12,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:24:41 12,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:11 12,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:25:30 11,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:26:24 11,80 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:26:38 11,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:26:48 11,67 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:27:25 11,55 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:27:31 11,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:28:03 10,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:28:31 10,78 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:29:02 10,66 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:29:40 10,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:30:21 10,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:31:06 10,25 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:31:27 10,13 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:31:53 9,68 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:31:59 9,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:32:20 9,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:32:48 8,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:33:50 8,80 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:33:50 9,70 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:34:08 8,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:34:20 8,50 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:34:44 8,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:35:33 8,30 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:37:08 8,18 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:37:35 8,10 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:38:24 8,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:39:09 7,98 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:39:27 7,90 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:40:41 7,85 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

0040 - LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML. Líquido levemente perfumado. Embalagem de 500ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:40:16 5,65 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:27:21 5,69 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:36:53 5,69 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 11:20:47 5,70 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:34:14 5,69 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 15:46:47 5,60 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:44:08 5,69 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 21:38:02 5,69 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:20:08 5,45 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:24:19 5,33 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:24:32 5,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:25:02 5,18 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:25:24 5,10 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:25:44 4,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:26:29 4,83 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:26:44 4,80 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:27:08 4,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:27:25 4,59 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:27:40 4,48 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:28:11 3,98 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:28:30 3,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:29:06 3,99 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:30:03 3,76 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:30:21 3,64 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:31:08 3,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0041 - LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM 50L. Produto injetado em polipropileno com aplicação de proteção UV para uso em
ambientes internos e externos. Fácil limpeza e higienização. Dimensões: comprimento 43cm; largura 47cm; altura: 60cm.
Capacidade: 50 litros.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:41:15 53,10 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:29:34 53,12 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:37:28 53,12 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:34:40 53,12 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:47:48 53,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:44:52 53,12 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

26/07/2020 - 19:31:39 53,12 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:49 53,12 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:35:46 52,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:36:19 52,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:37:15 51,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:37:40 51,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:38:13 50,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:38:25 51,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:38:32 49,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:39:05 49,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:10 48,50 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:39:26 48,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:29 48,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:39:44 47,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:41:15 50,89 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:41:29 47,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:41:38 46,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:41:59 46,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:42:30 46,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:42:38 45,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:42:57 45,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:14 45,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:43:31 49,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:43:31 44,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:43:54 44,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:44:07 44,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:44:30 43,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:45:09 43,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:45:31 42,55 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:45:53 42,43 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:46:09 42,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:46:30 41,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:47:35 41,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:47:58 40,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:18 40,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:48:33 39,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:49:07 39,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:49:34 38,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:50:36 38,87 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:50:59 38,76 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:52:22 38,75 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:52:53 38,63 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:53:38 38,62 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:53:53 38,51 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:54:21 38,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:54:39 38,40 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:54:57 38,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:55:09 38,28 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:55:26 38,17 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0042 - LUSTRA MÓVEIS 200ML: Uso geral em limpeza e lustre de móveis de madeira. Embalagem de 200ml.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:41:30 5,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:30:36 5,01 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:37:52 5,01 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:35:14 5,01 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:29:25 5,00 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:17:09

24/07/2020 - 15:48:36 4,99 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:24:19 5,01 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

25/07/2020 - 10:18:52 5,01 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:32:11 5,01 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:49 5,01 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:30:17 4,91 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:32:04 4,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:17:09

27/07/2020 - 11:33:39 4,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:34:47 4,71 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:34:51 4,65 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:17:09

27/07/2020 - 11:36:01 4,60 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:36:28 4,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:38:12 4,45 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:17:09

27/07/2020 - 11:38:34 4,20 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:38:41 4,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:38:46 4,15 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:38:49 4,09 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:39:03 4,08 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:39:16 4,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:17:09

27/07/2020 - 11:39:28 3,95 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:39:43 3,83 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:49 3,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:40:19 3,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:34 3,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:40:40 3,84 33.724.724/0001-37 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:41:07 3,35 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:17:09

27/07/2020 - 11:41:23 3,23 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:41:48 3,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:42:06 3,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:42:14 2,89 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:17:09



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:42:35 2,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:42:53 3,51 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:43:27 2,79 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:17:09

27/07/2020 - 11:43:49 2,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0043 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX G/CX COM 100 UND - Tamanho G. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino
filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:42:20 44,10 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:31:10 44,20 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:38:17 44,20 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 11:26:58 44,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:35:34 44,20 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:41:21 44,20 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 15:49:05 44,10 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:52 44,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

25/07/2020 - 10:19:18 44,20 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:35:43 72,50 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

26/07/2020 - 19:32:51 44,20 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:49 44,20 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:30:20 43,50 26.436.496/0001-34 Válido

27/07/2020 - 11:33:16 39,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:33:53 38,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:34:38 38,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:36:20 37,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:36:41 37,80 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:36:59 37,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:37:18 37,60 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:38:24 37,48 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:38:38 37,30 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:38:47 37,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:38:53 37,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:39:02 36,55 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:39:27 36,44 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:42 36,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:39:44 36,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:53 36,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:40:16 35,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:40:29 35,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:40:53 34,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:57 34,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:41:11 34,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:41:15 34,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:41:30 43,98 17.472.278/0001-64 Válido

27/07/2020 - 11:41:41 34,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:41:59 33,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:42:30 33,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:42:38 33,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:42:58 33,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:29 33,23 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:43:43 33,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:43:47 33,20 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:43:52 32,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:44:24 32,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:44:41 33,10 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:44:41 32,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:44:58 32,65 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:45:33 32,53 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:45:37 32,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:45:53 31,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:45:58 31,90 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:46:01 31,50 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:46:14 31,49 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:46:28 31,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:46:43 31,09 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:47:15 31,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:47:46 30,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:11 30,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:48:34 30,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:50 30,44 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:49:11 30,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:49:34 30,09 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:50:01 29,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:50:25 29,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:50:56 29,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:51:11 29,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:51:20 29,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:51:50 29,08 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:52:17 29,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:52:35 28,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:53:25 28,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:53:42 28,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:54:22 28,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:54:40 28,48 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:54:57 28,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:55:19 28,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:55:45 27,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:56:06 27,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:56:22 27,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:56:44 27,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:57:04 27,49 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:57:33 27,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:57:57 27,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:58:14 27,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0044 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX M/CX COM 100 UND - Tamanho M. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino
filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:43:36 42,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:31:59 42,04 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:38:38 42,04 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:27:44 44,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:35:56 42,04 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:41:52 42,04 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 10:44:40 40,00 (proposta) 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

24/07/2020 - 15:49:46 44,10 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:51 42,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:19:41 42,04 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:36:36 72,50 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

26/07/2020 - 19:33:22 42,04 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:49 42,04 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:30:30 43,50 26.436.496/0001-34 Válido

27/07/2020 - 11:33:09 39,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:33:43 38,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:34:14 37,99 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:34:43 37,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:34:56 36,95 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:35:17 35,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:36:25 34,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:36:49 34,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:38:24 33,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:38:43 33,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:38:54 32,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:39:09 32,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:39:15 32,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:39:36 31,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:39:46 31,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:40:20 30,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:42 30,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:41:04 29,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:41:19 29,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:41:23 29,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:41:42 28,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:41:56 28,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:42:07 27,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:42:15 29,43 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:42:25 27,50 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:42:41 27,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:42:57 27,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:29 27,15 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:43:36 27,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:43:53 26,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:56 26,99 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:44:12 26,85 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:18:14

27/07/2020 - 11:44:30 26,73 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:44:44 26,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:45:11 26,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:45:32 26,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:45:48 25,84 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:46:04 25,73 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:46:22 25,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:46:43 25,49 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:47:10 25,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:48:50 25,11 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:49:06 25,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0045 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX P/CX COM 100 UND - Tamanho P. Para procedimentos, levemente talcadas. Com fino
filme de látex resistente e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:44:16 45,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:32:49 45,16 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:39:04 45,16 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 11:28:07 44,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

23/07/2020 - 12:36:17 45,16 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:42:25 45,16 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 10:45:29 40,00 (proposta) 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:50:15 44,10 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:51 44,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

25/07/2020 - 10:20:05 45,16 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:37:12 72,50 (proposta) 26.436.496/0001-34

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:50:08

26/07/2020 - 19:34:20 45,16 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:48 45,16 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:31:15 43,50 26.436.496/0001-34

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:50:08



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:33:03 39,00 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27

27/07/2020 - 11:33:50 38,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:34:25 37,99 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:34:53 37,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:35:01 36,95 23.104.806/0001-25

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e
0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 1º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da
Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”;
apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2
alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e
índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h”
do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:50:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:35:22 35,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:36:29 34,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:36:57 34,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:38:25 33,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:38:49 33,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:39:00 32,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:39:07 32,80 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:39:14 32,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:39:30 31,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:39:51 31,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:40:03 31,69 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:40:19 30,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:47 30,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:41:09 29,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:41:24 29,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:41:37 28,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:41:59 28,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:42:06 28,00 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:42:17 43,96 17.472.278/0001-64 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:42:45 27,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:03 27,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:43:19 27,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:26 27,50 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:43:29 27,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:44:18 26,85 27.718.661/0001-03

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:18:59

27/07/2020 - 11:44:38 26,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:44:55 26,59 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:45:15 26,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:45:48 26,21 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:46:34 26,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

29/07/2020 - 18:56:33 43,50 31.920.842/0001-95 Válido

0046 - ÓLEO DE PEROBA 200ML. Uso geral em limpeza e lustre de madeira e metal. Composição: óleo mineral e vegetal,
solvente mineral e vegetal, aromatizante. Frasco de 200ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:44:26 4,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação
22/07/2020 - 13:33:14 4,00 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:39:42 4,00 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:36:41 4,00 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 15:50:41 4,37 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:34:53 4,00 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:48 4,00 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:32:11 3,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:34:38 3,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:37:13 3,79 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:38:25 3,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:46 3,40 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:39:50 3,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:40:17 3,39 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:40:20 3,27 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:33 2,80 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:40:53 2,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:41:14 3,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0047 - PÁ PARA LIXO – CABO CURTO. Material: polipropileno, medindo aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de
21cm.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:45:24 3,25 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:33:38 3,29 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:40:02 3,29 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:37:05 3,29 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 11:59:54 3,29 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:52:09 3,19 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:20:37 3,29 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:35:18 3,29 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:48 3,29 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:32:24 3,18 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:34:52 3,09 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:35:32 3,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:36:35 2,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:37:24 2,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:37:32 2,98 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:37:38 2,88 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:38:25 2,76 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:38:39 2,66 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 11:39:05 2,55 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:23 2,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:39:32 2,30 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:40:09 2,35 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:40:35 2,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:49 2,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:41:38 2,16 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

0048 - PÁ PARA LIXO – CABO LONGO. Material: polipropileno, medindo aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de
82cm.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:46:05 10,50 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:34:43 10,59 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:40:25 10,59 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:37:26 10,59 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 10:30:18 10,58 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

24/07/2020 - 15:52:37 10,47 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:20:58 10,59 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:35:43 10,59 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:47 10,59 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:31:47 10,40 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:32:35 10,30 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:34:44 10,20 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:35:01 10,10 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:35:19 10,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:35:29 9,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:36:41 9,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:37:32 9,80 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:37:53 9,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:38:25 9,65 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:38:40 9,54 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:13 9,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:39:19 9,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:39:25 9,30 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:39:43 8,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:01 8,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:40:13 8,40 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:40:36 8,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:41 8,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:40:44 8,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:40:56 7,89 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:41:07 7,41 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:41:20 7,39 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:41:30 7,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:41:38 7,43 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:41:59 7,09 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:42:28 7,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:42:45 6,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:06 6,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:43:30 6,82 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:43:36 6,65 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:43:54 6,54 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:57 6,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:44:19 6,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:44:23 6,49 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:44:51 6,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:44:54 6,35 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:45:04 5,89 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:45:21 5,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:45:51 6,60 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:46:51 5,49 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:47:03 5,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:47:31 5,29 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:47:44 7,42 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:47:52 5,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:48:24 5,09 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:48:39 5,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:49:17 4,99 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:49:49 4,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:51:34 4,77 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:23:48

27/07/2020 - 11:51:58 4,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0049 - PANO MULTIUSO PCT COM 5 UND. 85% de algodão. Dimensões: 42 x 70cm. Pacote com 5 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:46:50 3,20 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:35:07 3,21 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:40:57 3,21 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:37:56 3,21 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 10:31:41 3,20 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:24:13

24/07/2020 - 15:53:09 3,20 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:21:26 3,21 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:45:03 3,21 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:36:05 3,21 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:47 3,21 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:31:56 3,11 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:32:46 3,10 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:24:13

27/07/2020 - 11:34:52 3,01 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:35:36 2,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:24:13

27/07/2020 - 11:35:47 2,88 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:36:53 2,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:37:23 2,81 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:24:13

27/07/2020 - 11:37:42 2,80 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:38:02 2,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:38:41 2,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:02 2,25 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:39:26 2,13 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:11 2,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:40:48 1,98 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:40:55 2,30 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:41:15 2,90 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:41:24 1,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:41:42 1,89 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:24:13

27/07/2020 - 11:41:55 1,88 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:42:37 1,79 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:24:13



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:43:13 1,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:43:29 1,74 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:44:55 1,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:45:06 1,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0050 - PANO DE CHÃO. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alto absorção de umidade, tamanho equivalente a um
saco de açúcar de 50 kg vazio, medindo aproximadamente 60 x 80cm, gramatura de 22 de batida, peso médio de 200 gramas.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:48:05 3,50 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:35:37 3,56 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:41:39 3,56 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:38:18 3,56 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 15:53:42 3,58 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:21:50 3,56 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:45:46 3,56 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:36:24 3,56 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:47 3,56 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:36:01 3,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:37:03 3,35 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:37:46 3,30 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:38:11 3,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:38:40 3,09 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação
27/07/2020 - 11:39:14 3,10 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:39:23 3,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:39:35 2,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:40:04 2,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:40:21 2,86 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:41:01 2,85 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:41:22 2,73 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:42:13 2,72 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:42:27 2,61 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:21 2,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:43:29 2,65 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:43:44 2,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:44:02 2,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:45:50 2,34 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0051 - PANO DE PRATO. Alvejado, com acabamento nas laterais, 100% algodão, medindo no mínimo 40 x 70cm.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:48:56 2,50 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:38:52 2,50 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:44:12 2,50 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:38:51 2,50 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:32:33 2,49 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 15:54:16 2,33 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:23:16 2,50 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:36:57 2,50 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:47 2,50 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:43 2,30 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:44:08 2,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:45:47 2,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:46:09 2,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:46:19 1,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:46:42 1,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:46:57 1,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:47:23 1,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:47:36 1,75 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:49:02 1,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0052 - PALITOS DE DENTE CX COM 100 UND. Roliços em madeira. Caixa com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:49:03 0,80 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:39:12 0,80 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:44:36 0,80 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:39:11 0,80 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:34:06 0,79 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:59:47

24/07/2020 - 12:00:48 0,80 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 15:54:46 1,20 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:46:27 0,80 (proposta) 12.294.602/0001-88

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 30/07/2020
10:07:06

26/07/2020 - 21:42:09 0,80 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:46:44 0,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:47:09 0,65 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:59:47

27/07/2020 - 11:47:46 0,54 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0053 - PALITOS DE FÓSFORO FARDO COM 10 CAIXAS. Com certificação do INMETRO. Fardo com 10 caixas de 40 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:50:19 2,90 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:39:43 2,90 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:45:15 2,90 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:39:36 2,90 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:34:56 2,89 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:55:21 3,15 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:47 2,90 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:44:05 2,80 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:45:32 2,75 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:45:59 2,65 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:46:38 2,03 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:46:58 1,92 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0054 - PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS. Macio, picotado e texturizado. Folha dupla, 100% fibras
celulósicas. Rolo de 30m x 10cm. Pacote com 48 rolos.

Data Valor CNPJ Situação
22/07/2020 - 13:40:09 58,74 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:45:46 58,74 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:39:54 58,74 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 15:55:47 56,27 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:23:39 58,74 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:47:14 58,74 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:37:51 58,74 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:46 58,74 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 07:56:16 58,74 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:40:00 56,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:46:10 55,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:46:32 54,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:46:57 54,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:47:59 54,75 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:48:02 54,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:48:15 54,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:48:19 54,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:48:25 53,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:48:33 53,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:48:42 52,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:48:58 52,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:49:05 56,12 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:49:16 52,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:49:29 52,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:49:35 52,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:49:43 51,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:50:09 51,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:50:26 51,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:50:52 50,00 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:50:57 51,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:51:02 49,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:51:10 49,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:51:26 48,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:51:48 47,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:51:55 48,79 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:52:05 46,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:52:13 46,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:52:22 46,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:52:33 45,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:52:38 46,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:52:51 44,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:53:04 44,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:53:10 43,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:53:17 44,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:53:32 42,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:53:45 41,12 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:53:57 41,10 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:54:10 41,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:54:35 40,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:54:49 40,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:55:16 40,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:55:22 40,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:55:27 40,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:55:46 40,08 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:55:56 40,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:56:07 41,14 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:56:23 39,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:56:56 39,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:57:18 39,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:57:44 39,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:58:37 39,40 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:58:58 39,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0055 - PAPEL TOALHA PCT 1.000FLS. Toalha de papel interfolhada de 2ou 3 dobras. 100% fibras celulósicas virgens, sem
fragrância e impurezas. Cor branca, absorvente, para secagem de mãos e utensílios. Dimensões: 20 X 27cm. Pacote com
1.000fls.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:51:51 34,20 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:40:41 11,41 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:46:21 11,41 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:40:15 11,41 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:35:51 11,40 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:56:17 11,35 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:24:00 11,41 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:38:15 11,41 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:46 11,41 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:43:13 11,20 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:44:18 11,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:45:44 10,89 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:46:34 10,01 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:46:57 9,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:32 9,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:48:55 9,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:49:14 9,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:49:28 8,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:49:33 8,99 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:49:52 8,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:51:33 8,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:51:51 8,49 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:52:11 8,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:52:37 8,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:52:59 8,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:53:14 7,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:53:39 7,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:53:54 7,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:54:33 7,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:54:57 7,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:55:00 10,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 11:55:13 7,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:55:27 6,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:55:49 6,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:57:43 8,01 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:59:40 7,99 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:00:25 8,02 12.665.218/0001-44 Válido

0056 - PRATOS DESCARTÁVEIS PCT COM 10 UND. Em poliestireno. Tamanho mínimo: 21cm de diâmetro. Pacote com 10
unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:54:16 1,75 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:41:10 1,75 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:46:40 1,75 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:40:41 1,75 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 15:56:44 2,12 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:38:31 1,75 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:46 1,75 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:40:19 1,65 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:46:43 1,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:47:07 1,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:03 1,23 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:48:26 1,12 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



0057 - RODO PARA LIMPEZA 40CM. Borracha dupla de 40cm, cabo de madeira ou metal revestido em plástico, medindo
aproximadamente 1,18m.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:56:19 5,30 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:41:34 5,36 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:47:05 5,36 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:41:04 5,36 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:36:35 5,35 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:57:19 5,20 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:24:21 5,36 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 21:28:45 5,36 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:45:52 5,15 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:46:54 5,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:47:20 4,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:39 4,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:48:49 4,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:49:04 3,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:49:23 3,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:49:52 3,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:50:13 3,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:50:36 3,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:50:39 3,75 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:51:38 3,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0058 - RODO PARA LIMPEZA 60CM. Borracha dupla de 60cm (0,5cm de espessura), cabo de madeira ou metal revestido em
plástico, medindo aproximadamente 1,18m.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:57:44 7,60 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:41:56 7,60 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:47:26 7,60 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:41:29 7,60 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 15:57:41 7,60 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:24:41 7,60 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 21:28:45 7,60 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:46:57 7,48 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:47:07 7,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:47:47 7,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:47 7,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:49:04 6,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:49:18 6,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:49:35 5,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:50:05 5,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:50:15 5,32 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 11:50:18 5,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:50:36 5,21 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:50:41 5,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:51:00 5,09 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:51:44 5,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:52:02 4,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:52:24 4,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:52:53 4,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:53:09 4,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:55:06 6,88 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0059 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G. Multiuso, biodegradável, para limpeza em geral. Unidades de 200g.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:57:55 1,42 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:42:22 1,42 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:47:56 1,42 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:41:52 1,42 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 10:40:36 1,41 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:59:59

24/07/2020 - 15:58:13 2,08 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:25:04 1,42 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

25/07/2020 - 10:25:08 1,42 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:48:17 1,42 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:39:15 1,42 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:44:07 1,42 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:39:39 1,32 33.724.724/0001-37 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:40:29 1,30 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:44:42 1,25 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:46:00 1,20 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:59:59

27/07/2020 - 11:46:54 1,13 33.724.724/0001-37 Válido

27/07/2020 - 11:47:21 1,02 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:47:53 0,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:59:59

27/07/2020 - 11:48:08 0,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:45 1,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:50:19 0,99 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:50:49 0,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0060 - SABÃO EM BARRA 1KG. Glicerinado. Composição: sabão base, água, corante, sal inorgânico, glicerina coadjuvante,



tensoativo amniótico.1kg.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:57:58 5,35 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:42:55 5,35 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:48:20 5,35 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:42:22 5,35 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:41:10 5,34 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 15:58:32 6,30 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:25:32 5,35 (proposta) 33.724.724/0001-37 Válido

25/07/2020 - 10:25:25 5,35 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:49:13 5,35 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:39:32 5,35 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:45 5,35 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:44:50 5,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:46:12 4,55 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:46:57 4,43 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:47:29 4,42 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:47:47 4,30 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:48:33 4,35 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:49:03 4,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:49:22 4,14 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:50:30 3,75 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:50:50 3,63 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:51:50 3,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 11:52:12 3,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:52:30 3,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0061 - SABÃO EM PÓ 1KG. Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de dissolução. Composição Básica: tensoativo
aniônico, biodegradável, acidulante, perfume, coadjuvantes, pigmento, sal inorgânico e água. Embalagem de 1kg.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:58:19 5,34 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:43:40 5,34 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:50:13 5,34 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:42:48 5,34 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 11:26:54 5,33 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:29:37

24/07/2020 - 16:03:52 5,89 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 16:26:21 5,34 (proposta) 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:26:48 5,34 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:40:04 5,34 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:45 5,34 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:53:18 5,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:53:35 5,01 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

27/07/2020 - 11:55:28 4,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:55:49 4,75 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:56:00 4,73 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:56:07 4,70 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:29:37

27/07/2020 - 11:56:26 4,71 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

27/07/2020 - 11:56:53 4,25 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:57:22 4,26 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

27/07/2020 - 11:57:29 4,22 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:58:24 4,15 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:58:45 4,16 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

27/07/2020 - 11:58:54 4,12 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:59:12 4,10 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:29:37

27/07/2020 - 11:59:37 4,06 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:00:00 3,95 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:08 3,74 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:00:17 3,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:00:26 3,73 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

27/07/2020 - 12:00:42 3,59 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

27/07/2020 - 12:01:01 3,47 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:10 3,30 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:29:37



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:01:10 3,84 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:01:15 3,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:01:23 3,24 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

27/07/2020 - 12:01:38 3,18 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:29:37

27/07/2020 - 12:01:47 3,75 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:01:49 3,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:01:58 3,14 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

27/07/2020 - 12:02:09 2,99 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:02:47 2,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:03:07 2,82 33.724.724/0001-37

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:29:20

0062 - SABONETE LÍQUIDO 5L. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem
deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. Embalagem de 5 litros.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:58:24 18,53 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:48:07 18,53 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:50:39 18,53 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 10:47:17 28,90 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido

24/07/2020 - 11:28:56 18,52 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 16:05:29 17,21 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:27:12 18,53 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:40:35 18,53 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:44 18,53 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:55:54 17,20 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:56:20 17,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:58:14 17,00 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:58:47 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:58:56 16,98 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:59:04 15,98 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:59:39 15,55 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:00:00 15,44 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:23 15,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:00:38 15,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:00:58 14,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:01:19 14,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:31 14,75 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:01:42 14,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:02:03 14,48 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:38 14,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:02:54 14,07 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:03:38 14,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:03:58 13,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:04:03 13,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:04:18 12,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:04:42 12,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:05:06 12,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:05:26 18,43 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:05:48 12,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:06:26 12,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:06:47 12,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:07:12 12,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:07:29 12,07 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:07:59 12,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:08:22 11,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:08:36 11,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0063 - SABONETE LÍQUIDO 1L. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem
deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. Embalagem de 1L.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:58:30 6,02 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:48:38 6,02 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:51:11 6,02 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:08:20 6,02 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:27:40 6,02 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:41:01 6,02 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:44 6,02 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:53:24 5,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:56:28 5,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:56:54 5,70 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:58:40 5,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:59:50 5,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:35 5,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:00:46 4,99 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:01:13 4,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:35 4,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:02:03 4,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:18 4,21 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:02:28 4,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:02:44 3,97 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:03:44 3,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:03:58 3,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:04:24 3,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:05:17 5,92 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0064 - SACO DE FIBRA SINTÉTICA 50KG. Tecido de polipropileno trançado, laminado com filme de polietileno, baixa densidade.
Embalagem para 50kg.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:58:35 15,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:49:09 1,81 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:51:31 1,81 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 14:16:16 1,80 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
18:00:13

24/07/2020 - 16:09:22 1,81 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:45:20 1,81 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:56:34 1,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:59:50 1,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:18 1,58 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
18:00:13

27/07/2020 - 12:00:39 1,47 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:53 1,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:01:13 1,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:27 1,25 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:02:45 1,14 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0065 - SABONETEIRA DE PAREDE DISPENSER HIGIENIZADOR, PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO com capacidade 800 ml,
altura: 280 mm largura: 125 mm profundidade: 110 mm - reservatório :altura: 120 mm largura: 95 mm profundidade: 90 mm
parte frontal em pp, fundo e gatilho ps auto impacto. visor em acrílico transparente vazão de saída: 1,5ml a 2ml por
acionamento, propriedade físico químico: aspecto: solido, 330 gramas

Data Valor CNPJ Situação
22/07/2020 - 13:49:40 29,00 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:51:53 29,00 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 14:22:20 29,00 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

24/07/2020 - 16:10:10 29,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 19:42:24 29,00 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:44 29,00 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:53:39 28,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 11:56:06 28,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:56:45 27,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:57:35 26,95 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:58:22 26,80 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:58:31 26,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:59:47 25,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:00:22 25,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:51 25,75 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:01:00 23,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:01:33 22,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:42 22,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:02:03 22,74 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:13 22,70 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:02:34 22,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:02:54 21,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:03:06 21,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:03:29 21,73 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:03:47 21,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:04:06 21,57 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:04:46 21,55 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:05:07 21,42 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:06:11 21,40 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:06:26 21,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:07:27 21,20 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:07:43 21,08 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:08:11 21,05 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:08:36 20,94 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:08:45 20,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

0066 - SUPOTE DE PAPEL TOALHA, material plástico abs, cor cinza/branco, tipo fixação em parede com bucha/parafuso, tipo
uso toalha de papel, aplicação doméstico/banheiro, características adicionais para papel com 2 ou 3 dobras.

Data Valor CNPJ Situação
22/07/2020 - 13:50:11 23,31 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:52:33 23,31 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:12:16 23,31 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 19:42:45 23,31 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:44 23,31 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:56:17 23,21 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:56:54 23,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:56:59 22,95 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:58:20 22,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:59:53 21,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:00:21 21,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:56 21,75 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:01:10 20,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:01:34 19,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:05 19,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:02:24 19,72 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:41 20,30 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:02:42 19,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:03:06 18,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:03:10 18,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:03:29 18,74 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:04:01 18,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:04:18 18,57 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:04:52 18,55 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:05:07 18,42 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:06:15 18,40 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:06:37 18,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:07:32 18,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:08:02 18,14 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:08:16 18,10 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:08:33 17,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:08:50 17,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

0067 - SACO DE LIXO PRETO – 30 LITROS/ PACOTE COM 100 UNIDADES. Confeccionado de polietileno de baixa densidade,
recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:59:07 18,40 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:51:02 18,40 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:53:08 18,40 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:43:17 18,40 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 14:17:02 18,39 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:14:40 17,30 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:28:11 18,40 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:50:16 18,40 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:43:10 18,40 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:43 18,40 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:53:59 17,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:56:54 16,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:57:08 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:57:26 15,65 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:57:46 15,64 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 11:58:13 15,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:58:48 14,80 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:59:29 14,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:00:02 13,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:00:28 13,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:00:33 12,88 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:00:42 12,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:01:01 12,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:20 12,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:01:28 12,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:01:44 12,17 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:59 12,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:02:17 11,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:02:35 11,85 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:58 12,89 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:03:02 11,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:03:19 11,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:03:52 11,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:04:06 11,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:04:35 11,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:05:14 11,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:05:49 10,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:06:40 10,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:06:51 10,79 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:06:57 10,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:08:52 10,60 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:09:02 10,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:09:16 10,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:10:25 10,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:11:03 9,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:12:25 9,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:13:08 9,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:13:13 12,90 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:13:59 9,60 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:14:09 9,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:14:29 9,40 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:14:58 9,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:15:02 9,35 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:15:14 9,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:15:47 9,10 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:16:26 9,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:17:01 8,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:17:17 8,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:17:43 9,08 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:17:44 8,85 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:17:59 8,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:18:27 8,75 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:18:37 8,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:19:40 8,65 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:19:58 8,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:20:12 8,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:07

27/07/2020 - 12:20:30 8,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0068 - SACO DE LIXO PRETO – 50 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis
ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:59:29 24,74 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:54:01 24,74 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:53:40 24,74 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:43:34 24,74 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 14:17:35 24,73 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:56

24/07/2020 - 16:15:45 24,54 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:28:27 24,74 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:43:33 24,74 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:43 24,74 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:54:08 24,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:56:50 23,95 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:57:24 23,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:57:36 22,45 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:57:51 22,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:00:02 21,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:36 21,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:56

27/07/2020 - 12:00:41 21,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:01:01 20,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:08 20,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:01:15 20,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:01:34 20,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:01:41 19,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:02:03 18,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:12 18,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:02:19 17,32 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:02:28 18,59 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:56

27/07/2020 - 12:02:44 17,20 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:03:02 17,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação
27/07/2020 - 12:03:08 17,33 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:03:23 16,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:03:40 16,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:03:59 16,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:04:15 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:04:31 15,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:04:42 15,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:05:00 15,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:05:16 14,90 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:05:20 14,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:05:51 14,70 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:06:08 14,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:06:39 14,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:06:50 14,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:06:59 14,15 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:56

27/07/2020 - 12:08:05 14,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:08:52 14,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:09:24 13,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:09:30 13,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:56

27/07/2020 - 12:09:41 13,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:56

27/07/2020 - 12:10:12 13,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:12:01 13,41 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:31:56



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:12:39 13,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:13:28 17,40 12.665.218/0001-44 Válido

0069 - SACO DE LIXO PRETO – 100 LITROS/ PACOTE COM 50 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis
ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 75 x 105cm. Embalagem com 50
unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 16:59:32 20,76 (proposta) 14.674.168/0001-97
Cancelado - Proposta rejeitada por esta em desconformidade
com os requisitos estabelecidos no edital, conforme critérios
preconizados no item 18 do Instrumento Convocatório.

22/07/2020 - 13:54:59 34,63 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:54:14 34,63 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:43:59 34,63 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 14:18:11 34,62 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

24/07/2020 - 16:16:12 34,50 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:28:43 34,63 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:51:04 34,63 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:43:54 34,63 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:43 34,63 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:55:04 34,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:56:44 33,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:57:33 33,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:57:48 31,59 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:57:58 31,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:58:15 30,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 11:59:21 29,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:00:22 28,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:45 28,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:00:55 28,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:01:13 27,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:27 27,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:01:43 27,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:01:52 27,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:02:11 26,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:19 26,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:02:35 26,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:55 26,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:03:10 26,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:03:14 26,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:03:29 25,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:03:53 25,86 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:04:05 25,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:04:25 24,24 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:04:35 24,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:04:49 24,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:05:08 23,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:05:23 23,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:05:28 23,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:05:49 23,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:06:00 23,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:06:17 23,07 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:06:35 23,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:07:00 24,30 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:07:13 22,95 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:07:29 22,83 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:07:47 22,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:08:12 22,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:08:47 22,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:09:59 22,40 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:10:56 22,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:12:13 22,10 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:12:33 22,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:12:53 21,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:13:19 20,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:14:33 20,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:15:06 19,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:16:05 19,85 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:16:19 19,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:17:17 19,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:17:41 19,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:18:38 19,30 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:19:06 19,25 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:19:48 19,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:20:04 18,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:20:42 18,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:20:57 18,45 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:22:18 18,40 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:22:35 18,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:23:28 18,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:23:49 17,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:25:04 17,85 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:25:22 17,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:27:03 17,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:27:16 17,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:27:52 17,35 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:28:04 17,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:29:09 17,25 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:29:26 17,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:30:51 17,15 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:31:10 17,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:31:31 17,05 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:32:09 17,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:32:53 16,95 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:33:40 16,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:33:59 16,85 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:34:50 16,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:35:43 16,75 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:36:04 16,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:36:26 16,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:36:59 16,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:37:18 16,35 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:37:46 16,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:38:17 16,25 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:38:27 16,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:39:40 16,05 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:39:55 16,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:41:02 15,95 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:41:16 15,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:41:51 15,85 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:42:55 15,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:43:26 15,75 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:43:43 15,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:44:14 15,65 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:44:38 15,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:46:17 15,55 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:46:38 15,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:47:41 15,45 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:48:49 14,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:49:14 14,39 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:50:21 14,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:50:49 14,29 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:51:34 14,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:52:04 14,09 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:52:16 14,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:53:18 13,99 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:32:55

27/07/2020 - 12:53:38 13,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0070 - SACO DE LIXO PRETO – 200 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis
ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 90 x 115cm. Embalagem com 200
unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:00:22 45,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:55:21 45,08 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação
23/07/2020 - 10:54:38 45,08 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:44:21 45,08 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 14:21:55 45,07 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 16:16:50 43,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:29:02 45,08 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:44:17 45,08 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:43 45,08 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 11:55:17 42,50 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 11:56:36 42,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 11:57:42 42,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:57:58 41,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 11:58:05 40,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 11:58:28 39,95 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 11:59:09 39,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:00:21 38,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:00:59 38,50 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:01:03 38,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:01:34 37,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:00 37,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:02:24 36,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:02:55 36,15 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:03:09 36,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:03:17 35,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:03:39 34,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:04:03 34,50 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:04:10 34,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:04:31 34,27 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:04:34 33,40 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:04:47 33,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:04:57 32,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:05:08 32,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:05:15 32,70 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:05:18 31,56 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:05:35 31,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:05:51 31,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:06:08 31,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:06:17 31,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:06:36 30,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:06:39 30,89 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:07:03 30,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:07:29 30,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:07:41 30,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:07:52 31,60 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:08:12 30,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:08:52 30,19 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:09:33 30,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0071 - SAPONÁCEO CREMOSO 300ML. Composição: tensoativo aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo,
preservante, pigmentos, fragrância e veículo. Embalagem de 300ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:00:34 4,18 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:55:57 4,18 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:55:10 4,18 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:44:56 4,18 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 10:54:17 5,90 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido

24/07/2020 - 14:28:09 4,17 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 16:21:01 4,18 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:51:56 4,18 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:45:01 4,18 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:43 4,18 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:05:37 4,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:07:31 3,98 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:08:05 3,50 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:09:02 3,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:09:26 3,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:09:46 3,20 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:10:13 3,10 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:11:38 2,93 12.665.218/0001-44 Válido

0072 - SODA CÁUSTICA COMUM 1KG. Concentração de 70% (NaOH), contando data de fabricação e validade.1 KG.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:00:37 14,80 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:56:32 14,80 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:55:36 14,80 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:45:15 14,80 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 14:28:43 14,79 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

24/07/2020 - 16:23:34 14,70 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:30:22 14,80 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:45:26 14,80 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:42 14,80 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:05:36 14,50 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:06:40 14,45 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:07:51 14,40 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:08:12 14,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:08:29 13,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:09:06 13,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:09:13 12,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:09:40 11,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:10:26 11,79 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:10:29 11,89 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:10:29 11,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:10:34 11,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:10:39 11,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:11:20 11,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:11:40 11,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:12:05 11,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:12:15 10,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:12:31 10,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:12:38 10,36 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:12:45 10,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:12:54 10,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:13:16 9,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:13:28 9,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:14:31 11,34 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:15:20 9,85 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:15:27 9,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:16:03 10,40 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:16:17 9,75 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:16:32 9,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:18:05 9,60 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:18:22 9,48 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:18:43 9,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:18:50 9,35 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:19:01 9,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:19:18 9,18 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:19:25 9,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:19:47 8,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:20:03 8,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:20:10 8,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:20:51 8,30 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:21:03 8,25 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:21:42 7,98 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:21:54 7,95 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:22:31 7,85 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:22:37 7,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:22:50 7,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:23:40 7,65 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:23:56 7,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:25:29 7,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:25:50 7,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:27:12 7,35 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:27:23 7,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:28:00 7,25 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:28:35 7,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:29:14 7,15 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:29:33 7,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:30:14 7,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:30:41 6,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:31:01 6,80 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:31:19 6,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:31:42 6,67 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:33:46

27/07/2020 - 12:32:06 6,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:32:17 6,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:32:31 6,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:33:36 6,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:33:46 6,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



0073 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS 1L. Concentração de 99% (NaOH), contando data de fabricação e validade. Embalegem de
1 LITRO.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:00:40 16,94 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 13:59:54 16,94 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:56:48 16,94 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:45:50 16,94 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 16:23:59 16,50 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:52:48 16,94 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:45:50 16,94 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:46:45 16,94 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:06:52 16,45 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:08:42 16,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:09:12 15,95 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:09:26 15,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:09:30 15,85 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:10:39 14,95 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:11:14 14,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:12:16 14,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:12:35 13,95 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:12:41 13,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:13:16 13,55 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:14:03 13,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:14:06 15,70 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:14:25 13,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:14:40 12,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:14:55 11,86 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:15:24 11,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:15:31 10,95 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:15:44 10,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

0074 - TOALHA DE ROSTO. 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores
diversas. Dimensões: 50 x 75cm.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:00:43 6,40 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:00:49 6,41 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:57:24 6,41 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:46:14 6,41 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:25:24 6,30 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:30:43 6,41 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:46:10 6,41 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:42 6,41 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:06:55 6,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:09:18 6,14 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:09:41 6,00 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:10:21 5,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:10:45 5,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:10:54 5,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:11:12 4,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:13:05 4,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:13:27 4,49 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:13:35 4,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:14:51 4,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:15:12 4,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:15:37 4,08 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:16:04 4,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:16:59 3,98 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:17:45 5,61 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:17:51 3,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:18:12 3,88 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:18:48 3,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:19:12 3,78 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:19:34 3,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0075 - TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND. Tipo sanfonada. Pacote com 100 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:01:33 15,60 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:01:14 15,65 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:57:43 15,65 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:47:02 15,65 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:43:14 15,65 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 10:56:26 15,60 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido

24/07/2020 - 14:30:56 15,64 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
18:00:34



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:26:03 12,90 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:51 15,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

25/07/2020 - 10:31:08 15,65 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:38:18 23,75 (proposta) 26.436.496/0001-34

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 30/07/2020
10:02:38

26/07/2020 - 19:46:33 15,65 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:42 15,65 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:08:01 14,25 26.436.496/0001-34

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 30/07/2020
10:02:38

27/07/2020 - 12:08:09 12,79 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
18:00:34



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:09:17 12,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:10:37 12,45 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
18:00:34

27/07/2020 - 12:10:53 12,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:11:19 11,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:13:12 11,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:13:37 10,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
18:00:34



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:13:43 10,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:14:32 10,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:14:41 10,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:15:58 10,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:16:12 9,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:17:09 9,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:17:32 8,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:18:04 10,64 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:18:29 8,89 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:18:55 8,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:19:23 8,79 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:19:39 8,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:20:13 8,69 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:20:36 8,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

30/07/2020 - 12:47:01 14,95 31.920.842/0001-95 Válido

0076 - VASSOURA PLÁSTICA DE LIMPEZA VASO SANITÁRIO. Feita de cerdas de nylon, cabo plástico com suporte.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:01:37 4,60 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:01:36 4,62 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:58:02 4,62 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 12:47:49 4,62 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 12:02:43 4,62 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 14:36:52 4,61 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:27:16 4,90 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:31:30 4,62 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 19:46:52 4,62 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:42 4,62 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:07:10 4,52 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:08:33 4,42 22.525.037/0001-76 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:09:18 4,30 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:10:03 4,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:11:03 3,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:11:30 3,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:12:05 3,70 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:12:51 3,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:13:21 3,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:13:49 3,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:14:20 3,23 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:14:49 3,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:15:07 3,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:15:20 3,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0077 - VASSOURA. Base 30 cm, cerdas em pêlo, com cabo metálico plastificado, rosqueável, com ponteira, medindo
aproximadamente 1,50m.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:01:43 8,65 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:02:03 8,66 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:58:24 8,66 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 14:37:40 8,65 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 16:31:10 8,90 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:31:46 8,66 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:53:37 8,66 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:47:19 8,66 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:42 8,66 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:07:50 8,55 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:08:47 8,49 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:09:09 8,00 31.920.842/0001-95 Válido

0078 - MÁSCARA DESCARTAVEL SIMPLES CAIXA COM 50 UND, na cor branca, com elástico. 100% polipropileno, confeccionado
em TNT, tecido não tecido, no tamanho único. Caixa com 50 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:01:49 72,10 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:02:43 72,12 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:58:48 72,12 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 09:43:39 72,12 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 10:39:02 70,00 (proposta) 23.036.879/0001-27

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g” do Instrumento Convocatório.
29/07/2020 14:38:38

24/07/2020 - 10:57:11 210,00 (proposta) 27.718.661/0001-03 Válido

24/07/2020 - 11:39:47 72,00 (proposta) 11.372.104/0001-43 Válido

24/07/2020 - 16:31:42 70,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:50 70,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

25/07/2020 - 11:39:11 87,50 (proposta) 26.436.496/0001-34

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:58:43

25/07/2020 - 11:54:19 72,12 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 19:47:40 72,12 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:42 72,12 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

26/07/2020 - 23:11:47 72,12 (proposta) 36.757.133/0001-54 Válido

27/07/2020 - 08:36:35 72,00 (proposta) 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 09:13:01 70,00 (proposta) 32.737.279/0001-87 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:02:27 69,50 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:05:38 69,49 23.036.879/0001-27

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g” do Instrumento Convocatório.
29/07/2020 14:38:38

27/07/2020 - 12:06:08 69,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:07:19 68,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:07:34 65,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:08:00 64,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:08:12 52,50 26.436.496/0001-34

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:58:43



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:08:20 62,50 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:08:26 50,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:09:01 49,95 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:09:13 48,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:09:31 49,93 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:09:32 47,99 23.036.879/0001-27

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g” do Instrumento Convocatório.
29/07/2020 14:38:38



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:09:46 45,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:09:56 44,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:10:05 40,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:10:28 39,99 23.036.879/0001-27

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g” do Instrumento Convocatório.
29/07/2020 14:38:38

27/07/2020 - 12:10:51 37,50 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:11:12 39,50 23.036.879/0001-27

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g” do Instrumento Convocatório.
29/07/2020 14:38:38



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:11:45 37,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:11:59 35,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

0079 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - P - Tamanho P. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma
antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no
seu interior.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:00 3,48 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:03:24 3,48 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:59:09 3,48 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 12:03:50 3,48 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 14:39:29 3,47 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:14



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:32:49 3,38 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:40:16 15,50 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

25/07/2020 - 11:54:57 3,48 (proposta) 12.294.602/0001-88

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
18:02:50

26/07/2020 - 19:48:01 3,48 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:41 3,48 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:14:41 9,30 26.436.496/0001-34 Válido

27/07/2020 - 12:15:55 3,35 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:16:30 3,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:16:42 3,34 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:14

27/07/2020 - 12:17:23 2,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:14

27/07/2020 - 12:17:40 2,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:17:57 2,89 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:18:45 2,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:19:13 2,70 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:14



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:19:31 2,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:19:41 2,59 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:20:22 2,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:20:26 2,45 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:14

27/07/2020 - 12:20:33 2,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:20:40 2,49 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:21:03 2,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:21:34 2,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:21:46 2,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:14

27/07/2020 - 12:22:34 3,32 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:24:24 1,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:25:35 1,89 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:14

27/07/2020 - 12:25:55 1,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:27:24 1,79 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:14

0080 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - M - Tamanho M. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma
antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no
seu interior.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:04 3,60 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:03:51 3,60 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:59:28 3,60 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 12:05:01 3,60 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 14:40:08 3,59 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:22

24/07/2020 - 16:33:54 3,60 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:40:50 15,50 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

26/07/2020 - 19:48:17 3,60 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:41 3,60 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:14:56 9,30 26.436.496/0001-34 Válido

27/07/2020 - 12:16:04 3,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:16:39 3,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:16:50 2,99 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:22

27/07/2020 - 12:17:25 2,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:18:01 2,89 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:18:54 2,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:19:21 2,70 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:22



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:19:40 2,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:19:46 2,59 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:20:24 2,48 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:20:30 2,45 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:22

27/07/2020 - 12:20:37 2,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:20:43 2,49 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:21:01 2,35 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:22

27/07/2020 - 12:21:23 2,23 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:21:41 2,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:21:51 2,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:22

27/07/2020 - 12:22:35 3,46 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:24:27 1,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:25:40 1,89 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:22

27/07/2020 - 12:26:00 1,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:27:30 1,79 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:22

0081 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - G - Tamanho G. Uso geral em limpeza e higienização com interior forrado e palma
antiderrapante e forma anatômica. Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos no
seu interior.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:17 3,65 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:05:54 3,68 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 10:59:58 3,68 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 12:05:46 3,68 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 14:41:23 3,67 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35

24/07/2020 - 16:36:23 3,68 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:41:46 15,50 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

26/07/2020 - 19:48:42 3,68 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:41 3,68 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:21:48 3,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:22:13 3,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:24:01 3,20 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35

27/07/2020 - 12:24:56 3,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:25:09 3,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:28:08 2,89 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:28:56 2,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:29:22 2,79 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35

27/07/2020 - 12:29:37 2,66 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:30:19 2,65 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35

27/07/2020 - 12:30:27 2,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:30:36 2,30 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:30:41 2,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:31:08 2,10 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35

27/07/2020 - 12:32:13 2,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:32:38 1,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35

27/07/2020 - 12:32:51 1,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:33:43 1,88 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de
proposta readequada. 28/07/2020 18:56:35

0082 - "MAMADEIRA PEQUENA: COR AZUL/ROSA - Mamadeira com aproximadamente 50 ml, descrição do produto: Gargalo
Ultra-Higienico sem Bordas ou Rebarbas Cortantes, não retém residuos alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone



Atóxico, Antialérgico, inodoro, insipido, transparente e facil de limpar. Não mela, mesmo após o uso continuo. Mamadeiras
de acordo NBR 13.793, Testado e aprovado por laboratórios acreditados pelo Inmetro, embalado individualmente todas essas
descrições deverão estar gravado na embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, tampa e Disco em Polipropileno,
Bico de Silicone."

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:28 6,95 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:06:17 6,95 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:00:30 6,95 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:39:07 5,50 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:28:41 6,95 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:25:11 5,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:25:32 5,15 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:29:30 5,03 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:30:36 5,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:30:56 4,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0083 - "MAMADEIRA MÉDIA - COR AZUL/ROSA - Mamadeira com aproximadamente 160 ml, descrição do produto: Gargalo
Ultra-Higienico sem Bordas ou Rebarbas Cortantes, não retém residuos alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone
Atóxico, Antialérgico, inodoro, insipido, transparente e facil de limpar. Não mela, mesmo após o uso continuo. Mamadeiras
de acordo NBR 13.793, Testado e aprovado por laboratórios acreditados pelo Inmetro, embalado individualmente todas essas
descrições deverão estar gravado na embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, tampa e Disco em Polipropileno,
Bico de Silicone."

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:30 6,95 (proposta) 14.674.168/0001-97
Cancelado - Proposta rejeitada por esta em desconformidade
com os requisitos estabelecidos no edital, conforme critérios
preconizados no item 18 do Instrumento Convocatório.

22/07/2020 - 14:06:43 10,92 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:01:01 10,92 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:40:18 9,99 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:28:40 10,92 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:29:29 9,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:30:50 9,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:31:11 8,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:32:20 8,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:32:37 7,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:33:01 7,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:33:18 6,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:33:36 6,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

0084 - "MAMADEIRAS GRANDE - COR AZUL/ROSA - Mamadeira com aproximadamente 240 ml, descrição do produto: Gargalo
Ultra-Higienico sem Bordas ou Rebarbas Cortantes, não retém residuos alimentares. Bico Universal Colorido de Silicone
Atóxico, Antialérgico, inodoro, insipido, transparente e facil de limpar. Não mela, mesmo após o uso continuo. Mamadeiras
de acordo NBR 13.793, Testado e aprovado por laboratórios acreditados pelo Inmetro, embalado individualmente todas essas
descrições deverão estar gravado na embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco, Capuz, tampa e Disco em Polipropileno,
Bico de Silicone."

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:33 13,99 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:07:12 13,99 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:01:33 13,99 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:41:45 10,99 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:40 13,99 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:24:04 10,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:25:19 10,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:28:39 9,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:29:30 9,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:31:00 9,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:31:18 9,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:31:27 9,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:31:41 8,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:32:27 8,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:32:45 8,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:33:10 8,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:33:27 8,47 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:33:43 8,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

0085 - TOALHA DE BANHO AZUL/ROSA COM CAPUZ - Tecido 100% algodão macio e confortável para a pele delicada do bebê;
com capuz, absorção e suavidade. Estampa com diversos desenhos, medidas: 80/comprimento cm x 80 cm/largura.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:38 12,85 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:07:48 12,87 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:02:03 12,87 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:42:18 12,87 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:40 12,87 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:22:21 12,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:27:40 11,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:29:30 11,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:31:19 11,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:31:34 11,27 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:32:34 11,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:32:58 10,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:33:21 10,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:33:35 10,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:34:36 10,59 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:34:54 10,47 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:36:41 10,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:36:55 10,17 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0086 - "KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente para bebês. A escova tem cerdas macias de
nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça do bebê
e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de
alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm."

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:41 6,25 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:08:17 6,28 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:02:47 6,28 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:44:48 7,80 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:39 6,28 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:22:29 6,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:27:56 5,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:29:30 5,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0087 - LIMPADOR DE MAMADEIRA 2 PEÇAS- conjunto com 2 peças, armação em aço e cabo em polipropileno.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:44 7,38 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:08:47 7,38 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:03:11 7,38 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 14:22:21 7,38 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

24/07/2020 - 16:45:44 7,38 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:28:39 7,38 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:24:12 7,28 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:29:30 7,16 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0088 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO AZUL/ROSA , anti-sufocante, 100% Algodão; Sistema duplo de respiração, Furos na espuma:
A espuma possui furos em locais estratégicos possibilitando que o bebê respire normalmente, mesmo com o rosto voltado
para o travesseiro. Estrutura de cavidades abertas: A espuma também apresenta uma estrutura aberta que facilita a
respiração em qualquer ponto do travesseiro. Tratamento Ultra-fresh (antiácaro, antibactéria e antifungo); hipoalergênico;
Dimensões aproximadas do produto (cm) 30 cm/comprimento x 20cm/ largura x 2,5cm/altura;

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:49 8,40 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:09:25 8,41 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:03:38 8,41 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:46:24 8,50 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:28:39 8,41 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:23:28 8,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:29:37 7,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:31:37 7,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:32:06 7,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:32:43 7,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:32:58 6,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:33:55 6,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:34:15 6,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:34:51 6,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:35:12 6,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:36:22 6,67 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0089 - OLEO DE AMENDOAS INFANTIL - 100 ML

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:53 2,22 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:09:43 2,22 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:04:01 2,22 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:47:08 2,22 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:48:28 2,22 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:24:05 2,12 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:29:37 1,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0090 - TESOURINHA DE UNHA INFANTIL - Tesoura pequena para cortar unhas de bebês e crianças com pontas arredondadas
com cabo de plástico e colorido.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:02:56 10,70 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:10:03 10,75 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:04:20 10,75 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 14:22:22 10,75 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

24/07/2020 - 16:47:52 12,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:28:39 10,75 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:24:00 10,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:29:37 9,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0091 - MORDEDOR INFANTIL DE SILICONE

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:09 13,80 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:10:35 13,84 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:05:32 13,84 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 12:07:23 13,84 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 14:22:19 13,84 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

24/07/2020 - 16:49:19 14,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:39 13,84 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:36:40 13,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:43:17 12,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:44:44 12,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:45:13 12,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:45:38 12,27 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 12:45:44 12,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:46:00 11,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:46:25 11,77 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:46:45 11,64 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:46:49 11,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:46:55 11,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:47:14 11,49 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:47:24 11,48 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:47:47 11,35 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:48:53 11,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:49:10 11,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:49:38 11,09 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 12:49:52 10,97 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:50:32 10,87 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 12:50:54 10,75 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:52:18 10,65 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:53:21 10,53 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:53:39 10,43 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 12:53:56 10,32 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:55:08 10,22 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 12:55:26 10,11 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:56:45 10,01 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 12:57:04 9,90 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:23 9,80 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 12:58:46 9,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:59:15 9,57 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:59:30 9,44 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:01:06 9,34 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 13:01:22 9,23 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:01:37 9,13 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 13:01:52 9,00 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0092 - COLHER DE SILICONE PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBE

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:14 17,40 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:10:55 17,40 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:05:56 17,40 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 14:22:22 17,40 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

24/07/2020 - 16:50:24 17,40 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:49:38 17,40 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:36:44 17,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:41:10 17,20 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:42:45 17,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:43:10 16,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:44:55 16,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:45:12 16,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:45:51 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:46:20 15,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:47:04 15,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:47:22 15,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:47:30 15,68 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:47:46 15,56 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:48:42 15,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:49:00 15,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0093 - ALGODÃO EM BOLA COM 90G - Pacote de algodão bolinha. Fabricado com materiais de qualidade, macio e que não
irrita a pele da criança. Composto por manta de algodão puro 100%, branco, alvejado com água oxigenada ao invés de
solução a base de cloro.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:17 4,35 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:11:20 4,35 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:06:18 4,35 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

24/07/2020 - 16:51:01 4,35 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:49:34 4,35 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:38 4,35 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:36:50 4,25 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:38:16 4,20 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:38:31 4,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:41:04 4,09 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:42:52 4,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:43:10 3,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:44:03 3,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:44:17 3,73 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:45:05 3,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:45:33 3,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:45:37 3,55 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:45:51 3,44 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0094 - TERMOMETRO DIGITAL CLINICO - com visor digital de fácil visualização; 100% resistente à água; Beep sonoro indicando
fim de medição; verificado e aprovado pelo INMETRO; guarda automaticamente a última temperatura medida.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:26 97,75 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:11:43 19,57 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:08:05 19,57 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:52:21 19,57 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

24/07/2020 - 17:03:53 17,50 (proposta) 04.949.905/0001-63

Cancelado - DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT. 29/07/2020
17:59:24

26/07/2020 - 21:28:38 19,57 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:43:10 17,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0095 - SABONETE PARA RECÉM-NASCIDO 90G. Barra. Fórmula sem álcool e com pH baixo, sendo suave também para o couro
cabeludo do recém-nascido. Desenvolvido para limpar sem agredir a pele. Embalagem de 90G.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:34 2,72 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:12:03 2,72 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:08:31 2,72 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:16:17 2,72 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:55:35 2,72 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:51:02 2,72 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:38 2,72 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:37:19 2,62 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:37:26 2,60 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:38:24 2,59 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:38:41 2,52 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:41:10 2,49 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:43:05 2,42 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:43:21 2,31 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:43:27 2,25 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:43:48 2,12 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:43:53 2,23 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:44:12 2,10 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:44:26 1,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:46:15 1,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:46:31 1,77 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0096 - SHAMPOO INFANTIL 400ML: Fórmula sem álcool e com pH balanceado, sendo suave também para o couro cabeludo do
bebê e com fragrância suave. Embalagem com 200ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:38 10,60 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:12:37 10,60 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:08:56 10,60 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:16:51 10,60 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:56:00 10,50 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:51:29 10,60 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:37 10,60 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:41:09 10,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:41:15 9,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:42:01 9,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:42:10 9,89 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:42:44 10,40 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:43:21 9,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:43:26 9,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:43:30 9,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:43:39 8,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:43:57 8,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:44:05 8,55 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:44:22 8,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:44:39 8,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:44:47 8,45 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:44:49 10,30 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:46:24 8,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:46:45 7,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:47:46 7,42 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:48:02 7,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0097 - COLÔNIA INFANTIL 200ML. Fragrância suave e delicada para crianças. Composição: álcool neutro especial, água
purificada, fragrância, glicerina, corante. Embalagem de 200ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:46 9,68 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:12:58 9,68 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:09:30 9,68 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:17:52 9,68 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 16:58:22 9,60 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:51:51 9,68 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:37 9,68 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:41:20 9,58 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:41:41 9,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:43:21 8,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:43:43 8,12 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:43:53 8,87 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:44:17 8,00 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação
27/07/2020 - 12:44:57 7,95 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:45:13 7,84 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:46:35 7,50 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:46:57 7,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:48:02 7,10 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:48:18 6,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:48:48 6,78 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:49:10 6,65 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:50:58 9,54 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0098 - CONDICIONADOR INFANTIL 400ML. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com
Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:49 12,10 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:13:21 12,10 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:09:50 12,10 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:18:24 12,10 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 14:44:26 12,09 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 16:58:47 11,90 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:52:09 12,10 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:37 12,10 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:41:16 11,85 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:41:25 11,80 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:41:51 11,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:42:04 10,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:42:54 10,85 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:43:05 10,80 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:43:21 10,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:43:52 10,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:44:07 9,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:44:18 9,55 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:44:28 9,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:44:48 9,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:45:09 9,12 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:45:32 9,01 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:45:51 9,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:46:04 8,47 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:46:19 8,35 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:47:06 8,30 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:47:23 8,18 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0099 - COTONETE INFANTIL CX COM 75 HASTES. Haste de polipropileno, algodão. Embalagem com 75 hastes.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:52 2,12 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:13:55 2,12 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:10:29 2,12 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:18:49 2,12 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:44:26 2,12 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 14:45:20 2,11 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:52:55



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 16:59:17 2,12 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:52:42 2,12 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:37 2,12 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:37:43 2,02 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:41:27 1,98 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:52:55



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:43:21 1,86 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:44:07 1,85 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:52:55

27/07/2020 - 12:44:22 1,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:44:39 1,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:45:27 1,68 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:52:55



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:45:41 1,55 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:45:46 1,65 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:45:54 1,48 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:46:20 1,36 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:46:27 1,41 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 14:52:55

0100 - CREME DENTAL INFANTIL 50G. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado
em tubos plásticos de 50g.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:03:55 4,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:14:30 4,02 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:10:51 4,02 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:19:12 4,02 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 11:41:16 3,95 (proposta) 11.372.104/0001-43 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 17:01:06 4,02 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 16:03:59 3,00 (proposta) 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

26/07/2020 - 19:54:01 4,02 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:36 4,02 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:38:05 2,99 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:38:42 2,85 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:39:38 2,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:40:03 2,75 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:41:43 2,73 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:42:31 2,65 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:43:22 2,54 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:44:38 2,53 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:45:13 2,41 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:46:39 3,86 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:47:10 2,84 36.257.948/0001-74 Válido

0101 - CREME PARA PENTEAR INFANTIL 300ML. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:04:18 7,90 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação
22/07/2020 - 14:16:20 7,94 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:11:21 7,94 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:19:46 7,94 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 17:02:26 7,90 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:56:55 7,94 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:36 7,94 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:49:44 7,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:51:02 7,50 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:51:31 7,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:55:15 6,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:56:11 6,89 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:56:54 6,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:57:15 6,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:27 6,20 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:58:47 6,07 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0102 - CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS 135G. Hipoalérgico. Embalagem minima de 135g.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:04:21 10,50 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:16:49 10,50 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:14:35 10,50 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:20:27 10,50 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 17:06:59 10,40 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 19:58:24 10,50 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:36 10,50 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:51:09 10,20 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:51:39 10,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:55:52 9,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:56:22 9,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:56:38 9,75 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:56:54 9,64 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:01 9,50 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:57:15 9,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:05 9,38 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:58:19 9,25 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:37 9,10 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:58:54 10,12 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:59:14 8,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:01:10 7,35 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:01:33 7,24 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

0103 - CREME REPELENTE SEM ÁLCOOL ETÍLICO 120G. Gênero Infantil. Características gerais: fórmula dermatologicamente
sem álcool etílico, forma uma camada protetora deixando um cheirinho suave na pele. Embalagem minima de 120g.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:04:23 16,75 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:17:17 16,78 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:20:50 16,78 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 11:42:06 16,50 (proposta) 11.372.104/0001-43 Válido

24/07/2020 - 14:22:19 16,78 (proposta) 00.535.560/0001-40 Válido

24/07/2020 - 14:46:21 16,77 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 17:08:12 16,70 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 20:00:22 16,78 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:36 16,78 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 08:40:57 16,50 (proposta) 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:49:53 16,49 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:50:01 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:50:10 15,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:50:24 14,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:50:50 14,50 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:51:20 14,40 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:51:34 14,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:52:22 13,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:53:16 13,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:56:30 12,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:56:54 12,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:03 12,50 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:57:10 12,30 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:57:31 12,17 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:36 12,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:57:51 11,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:15 11,80 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:58:37 11,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:46 11,75 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:58:55 11,50 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:59:14 11,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:59:38 10,50 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 12:59:53 10,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:00:15 10,00 11.495.858/0001-90

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e
0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por
desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista
apenas a apresentação da 3º alteração contratual onde não se
fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no
anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:54:41

27/07/2020 - 13:00:20 10,35 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

0104 - SABONETE EM BARRA INFANTIL 80G. Cremoso. Fórmula sem álcool e com pH balanceado, sendo suave também para o
couro cabeludo do bebê e com fragrância suave. Composição: gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo
de amêndoas, etc. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel com 1 unidade cada, em barras de 80g.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:04:26 1,89 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:17:44 1,89 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:21:20 1,89 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 17:08:52 1,89 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 20:00:43 1,89 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:35 1,89 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:50:12 1,79 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:51:28 1,77 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:53:04 1,69 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:55:47 1,65 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:56:54 1,54 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:19 1,32 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:57:40 1,20 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:13 1,15 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:58:55 1,72 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0105 - SABONETE LÍQUIDO INFANTIL 200ML. Sabonete de glicerina hipoalérgico. Composto de gordura animal e vegetal,
fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, etc. Teor de
voláteis: 16%. Embalagem de 200ml.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:04:29 7,25 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:18:03 7,27 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:22:00 7,27 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 14:49:00 7,26 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 17:09:18 7,26 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:33:28 7,27 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 20:01:16 7,27 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:35 7,27 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:50:32 7,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:51:37 6,90 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:54:09 6,89 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:56:54 6,77 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação
27/07/2020 - 12:56:58 6,48 22.525.037/0001-76 Válido

27/07/2020 - 12:57:15 6,36 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:18 6,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:57:32 6,10 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:57:51 5,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:56 6,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:58:03 5,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:58:19 5,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:59:02 5,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:59:22 5,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:59:44 5,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:00:01 4,99 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:00:31 5,09 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:00:40 4,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:01:07 4,68 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:01:22 4,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:01:44 4,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:02:22 4,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:02:38 5,11 36.257.948/0001-74 Válido

0106 - ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas
arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:04:31 1,95 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:18:55 1,95 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:22:31 1,95 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 11:43:16 1,50 (proposta) 11.372.104/0001-43 Válido

24/07/2020 - 17:10:00 1,95 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 20:01:36 1,95 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:35 1,95 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 08:41:05 1,00 (proposta) 11.495.858/0001-90
Cancelado - Proposta rejeitada por esta em desconformidade
com os requisitos estabelecidos no edital, conforme critérios
preconizados no item 18 do Instrumento Convocatório.

27/07/2020 - 12:51:58 1,47 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:56:54 1,36 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:41 1,37 31.920.842/0001-95 Válido

0107 - TALCO INFANTIL EM CREME 200G. Perfumado, para uso infantil. Composto de talco e fragrância, embalado em frasco
plástico, indicado para perfumar, refrescar e proteger a pele do bebê. Embalagem de 200g.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:04:34 10,69 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:19:15 10,69 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:23:00 10,69 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 17:16:05 10,68 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 20:02:05 10,69 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:35 10,69 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:53:12 10,14 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 12:54:22 10,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:54:42 10,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:55:48 9,90 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:56:15 9,80 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:57:04 9,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:13 9,68 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:57:31 9,56 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:23 9,55 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:58:37 9,42 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:45 9,00 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:59:04 8,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:00:06 8,55 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 13:00:27 8,43 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:00:47 8,40 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 13:01:07 8,28 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:02:22 7,48 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 13:02:41 7,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:04:31 9,50 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

0108 - FRALDA DESCARTÁVEL P - PCT COM 60 UND- Tamanho P. Com elástico e lateral elástica. Componentes atóxicos. Para
criança entre 5,5 a 9,5kg. Embalagem com no minimo 60 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:06:02 32,90 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:19:44 32,96 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:23:52 32,96 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:45:18 32,96 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 14:49:50 32,95 (proposta) 22.525.037/0001-76 Válido

24/07/2020 - 17:03:53 32,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

24/07/2020 - 17:17:19 32,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:33:49 32,96 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:43:22 55,50 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

26/07/2020 - 20:02:33 32,96 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:28:35 32,96 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:49:07 33,30 26.436.496/0001-34 Válido

27/07/2020 - 12:51:06 31,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:52:20 30,50 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:54:34 30,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:56:05 29,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:56:23 29,80 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:57:04 29,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:57:25 29,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:57:30 29,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:57:51 28,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:54 28,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:58:10 28,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:58:28 28,29 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:33 28,20 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:58:39 28,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:58:55 27,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:59:08 27,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:59:11 27,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:59:30 26,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:59:52 26,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:59:58 26,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:00:18 25,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:00:36 25,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:00:44 25,40 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:00:45 24,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:01:07 24,67 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:01:10 24,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:01:26 24,01 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:01:29 23,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:01:43 23,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:01:48 23,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:02:01 22,91 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:02:07 22,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:02:10 23,08 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:02:17 21,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:02:27 21,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:02:35 20,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:02:47 20,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:02:53 23,07 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:03:04 19,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:03:20 19,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:03:33 18,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:03:47 18,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:04:01 17,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:04:12 17,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:04:49 16,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:05:03 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:05:24 15,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:05:56 15,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:06:06 15,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:06:12 15,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:06:42 14,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:06:48 14,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:07:17 14,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:07:27 14,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:07:47 14,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:07:53 14,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:08:01 13,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:08:19 13,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:08:52 13,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:09:31 13,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:09:46 13,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:09:57 13,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:10:11 13,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:10:19 13,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:10:41 12,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:11:01 12,89 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:11:21 12,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:12:05 12,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:12:34 12,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:12:56 12,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:13:08 12,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:14:00 12,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:14:23 12,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:15:05 12,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:15:33 11,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:16:01 11,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:16:43 11,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:17:00 11,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:17:22 11,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:18 11,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:18:36 11,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:56 11,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:19:07 11,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0109 - FRALDA DESCARTÁVEL M - PCT COM 92 UND- Tamanho M. Com elástico e lateral elástica. Componentes atóxicos. Para
criança entre 5,5 a 9,5kg. Embalagem com no minimo 92 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:06:25 50,00 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:20:09 50,05 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 11:15:14 50,05 (proposta) 12.665.218/0001-44 Válido

23/07/2020 - 13:24:30 50,05 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 17:03:52 50,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

24/07/2020 - 17:17:45 49,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 11:44:09 85,10 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

26/07/2020 - 20:02:57 50,05 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:34 50,05 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:49:21 51,06 26.436.496/0001-34 Válido

27/07/2020 - 12:55:15 48,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:56:10 47,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:57:04 47,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:57:36 47,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:57:51 46,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação
27/07/2020 - 12:58:30 45,00 12.665.218/0001-44 Válido

27/07/2020 - 12:58:37 44,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:58:56 46,82 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 12:59:14 44,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:59:24 44,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:59:45 43,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:00:00 43,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:00:09 43,85 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:00:27 42,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:00:40 42,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:01:07 41,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:01:19 41,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:01:32 40,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:01:51 40,00 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 13:01:58 39,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:02:06 38,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:02:12 38,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:02:34 37,00 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:02:51 36,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:02:55 35,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:03:08 34,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:03:25 34,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:03:40 35,04 12.665.218/0001-44 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:03:58 33,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:04:16 33,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:04:34 32,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:04:52 32,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:04:58 35,05 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:05:16 31,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:06:01 31,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:06:27 30,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:06:42 30,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

0110 - FRALDA DESCARTÁVEL G PCT COM 78 UND - Tamanho G. Com elástico e lateral elástica. Componentes atóxicos. Para
criança entre 9 a 14kg. Com elástico e lateral elástica. Embalagem com no minimo 78 unidades.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:06:55 55,20 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:20:29 49,87 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:24:53 49,87 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:46:15 49,87 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 17:03:51 45,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 Válido

24/07/2020 - 17:18:01 48,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:34:18 50,05 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:44:55 72,15 (proposta) 26.436.496/0001-34 Válido

25/07/2020 - 11:57:00 49,87 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 20:03:19 49,87 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:28:34 49,87 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:49:30 43,29 26.436.496/0001-34 Válido

27/07/2020 - 12:51:17 43,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:52:39 42,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:54:42 42,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:57:04 41,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:57:40 41,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:57:46 41,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:58:07 40,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:58:11 39,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 12:58:28 39,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:58:45 39,30 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:58:50 39,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 12:59:04 38,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:59:20 38,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 12:59:23 38,80 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 12:59:37 37,99 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 12:59:53 37,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 12:59:59 37,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:00:05 37,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:00:27 36,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:00:45 36,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:00:52 35,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:00:56 35,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:01:06 35,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:01:17 34,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:01:24 34,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:01:36 34,92 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 13:01:38 33,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:01:50 33,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:02:02 33,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:02:10 32,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:02:21 32,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:02:28 32,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:02:40 34,91 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:03:02 30,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:03:28 29,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:03:52 29,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:04:07 28,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:04:21 28,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:04:41 27,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:04:58 27,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:05:18 26,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:06:07 26,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:06:51 25,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:07:09 25,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:07:22 24,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:07:35 24,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:07:53 23,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:07:59 23,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:08:07 22,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:08:24 22,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:08:58 21,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:09:20 21,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:09:29 21,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:09:36 21,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:09:57 21,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:10:02 21,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:10:17 21,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:10:24 21,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:10:48 20,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:10:53 20,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:11:30 19,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:12:11 19,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:12:39 19,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:13:01 19,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:13:13 19,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:14:06 19,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:14:17 19,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:15:09 19,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:15:37 18,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:15:50 18,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:16:37 18,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:16:55 18,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:17:17 17,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:18:10 17,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:18:30 17,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:46 17,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:18:54 16,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:19:10 16,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:19:29 16,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:19:59 16,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:20:14 16,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:21:11 16,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:21:39 15,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:22:15 15,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:22:22 15,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:23:05 15,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:23:19 15,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:23:56 15,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:24:45 15,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:25:08 15,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:25:22 15,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:26:09 15,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:26:18 14,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:27:10 40,81 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

27/07/2020 - 13:27:32 14,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:27:59 14,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:28:13 14,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:28:29 14,45 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:28:58 14,35 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:29:06 14,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:29:49 14,20 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:30:31 14,15 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:30:48 14,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:31:17 13,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:31:24 13,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:31:55 13,75 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:32:03 13,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:32:27 13,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:32:44 13,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:33:10 13,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:33:55 13,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:34:13 13,10 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:34:47 13,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:35:48 12,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:36:18 12,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:36:31 12,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:36:54 12,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:37:02 12,55 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:37:18 12,45 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:37:46 12,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:38:02 12,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:38:31 12,25 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:38:42 12,15 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:38:57 12,05 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:39:07 12,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:39:17 11,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:39:26 11,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:39:41 11,75 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:39:55 11,65 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:40:20 11,62 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:40:38 11,52 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:41:14 11,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:41:18 11,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:41:50 11,35 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:42:06 11,25 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:42:53 11,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:43:14 11,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:43:29 11,05 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:44:43 11,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:45:10 10,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:45:25 10,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

0111 - FRALDA DESCARTÁVEL XG PCT COM 66 UND - Tamanho XG. Com elástico e lateral elástica. Componentes atóxicos. Para



criança entre 13 a 17 kg. Embalagem com no minimo 66 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:07:18 49,85 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:21:10 55,20 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:25:25 55,20 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 09:46:54 55,20 (proposta) 17.472.278/0001-64 Válido

24/07/2020 - 17:18:45 54,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:36:08 55,20 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

25/07/2020 - 11:45:52 61,05 (proposta) 26.436.496/0001-34

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:05

25/07/2020 - 11:57:47 55,20 (proposta) 12.294.602/0001-88 Válido

26/07/2020 - 20:03:50 55,20 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:51:22 55,20 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:06:20 49,80 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:06:30 49,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:07:19 36,63 26.436.496/0001-34

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:05

27/07/2020 - 13:07:22 49,25 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:07:36 36,60 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:07:51 38,64 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:08:38 30,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:13:22 49,20 36.257.948/0001-74 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:13:52 29,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:14:18 29,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:14:52 28,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:15:16 28,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:15:42 27,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:16:17 27,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:16:30 26,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:16:47 26,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:17:06 25,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:17:15 24,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:17:48 23,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:00 23,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:18:14 22,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:25 22,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:18:41 22,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:19:38 22,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:20:00 21,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:20:22 21,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:20:29 20,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:20:39 20,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:20:50 20,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:20:56 20,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:21:33 19,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:22:25 19,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:22:39 18,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:22:44 18,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:23:06 17,85 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:23:27 17,80 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:23:40 17,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:24:06 17,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:24:39 17,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:24:53 17,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:25:27 17,30 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

0112 - LENÇOS UMEDECIDOS 50 UND. Para a higiene de crianças. Em tecido não tecido, medindo aproximadamente 20 x 15cm,
sem álcool etílico. Embalagem do tipo tira fácil com 50 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

14/07/2020 - 17:07:21 10,26 (proposta) 14.674.168/0001-97

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024;
0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por
descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias;
não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 19:08:27

22/07/2020 - 14:21:34 10,26 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:25:52 10,26 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 14:52:07 10,25 (proposta) 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

24/07/2020 - 17:19:13 10,26 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

25/07/2020 - 10:36:42 10,26 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 20:05:15 10,26 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

26/07/2020 - 21:52:14 10,26 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:06:26 10,16 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:06:42 10,05 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:07:14 10,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

27/07/2020 - 13:08:12 9,50 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:08:47 9,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:08:58 8,80 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:11:05 8,75 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

27/07/2020 - 13:11:21 8,70 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:12:26 8,60 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:12:44 8,55 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

27/07/2020 - 13:12:51 8,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:13:35 8,45 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:13:56 8,35 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:14:04 8,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:14:11 7,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:14:27 7,75 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:14:37 7,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

27/07/2020 - 13:14:43 7,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:14:53 7,30 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:15:07 7,19 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:15:36 7,18 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:15:48 7,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:16:06 6,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:16:24 6,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:16:32 7,25 36.257.948/0001-74 Válido

27/07/2020 - 13:16:53 6,69 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:17:11 6,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:17:17 6,60 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

27/07/2020 - 13:17:25 6,45 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

27/07/2020 - 13:17:41 6,32 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:18:05 6,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:47 6,00 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:19:14 5,99 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:20:12 5,90 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

27/07/2020 - 13:20:35 5,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:20:57 5,50 22.525.037/0001-76

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat 29/07/2020 14:58:43

27/07/2020 - 13:21:28 5,40 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



0113 - ASPIRADOR NASAL BABY - Conteúdo: 1 bocal, 1 mangueira, 1 base, 1 ponteira de silicone e 1 estojo plástico.

Data Valor CNPJ Situação
22/07/2020 - 14:21:54 72,63 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:26:22 72,63 (proposta) 36.257.948/0001-74 Válido

24/07/2020 - 17:19:36 70,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

26/07/2020 - 21:53:19 72,63 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:06:56 69,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:09:01 66,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:09:19 65,80 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:11:47 65,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:12:16 64,80 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:12:33 64,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:12:59 64,40 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:13:43 64,30 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:14:01 64,20 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:14:18 64,08 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:14:38 64,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:14:50 63,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:15:01 63,70 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:15:19 63,58 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:15:48 63,10 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:16:06 62,98 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:16:34 62,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:16:53 62,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:17:03 62,50 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:17:25 62,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:17:39 62,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:17:44 61,50 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:17:54 61,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:18:12 60,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:18:32 59,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:18:57 59,79 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:19:27 59,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:19:30 59,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:19:35 58,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:19:52 58,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:20:08 57,89 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:20:16 57,00 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:20:33 56,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:20:52 55,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:21:02 54,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:21:29 53,00 31.920.842/0001-95 Válido

27/07/2020 - 13:21:45 52,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:21:55 52,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:22:13 50,84 31.920.842/0001-95 Válido



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:22:30 50,73 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:22:33 50,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:23:15 49,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:24:52 52,80 36.257.948/0001-74 Válido

0114 - DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL. em metal, dimensões mínimas: Altura 140cm, Largura 35cm,
profundidade 35cm;com reservatório com capacidade de no mínimo 1 litro; acionado através de pegal.

Data Valor CNPJ Situação
22/07/2020 - 14:22:16 460,00 (proposta) 31.920.842/0001-95 Válido

23/07/2020 - 13:26:59 460,00 (proposta) 36.257.948/0001-74

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 15:01:30

24/07/2020 - 10:58:34 450,00 (proposta) 27.718.661/0001-03

Cancelado - Inabilitada para o item por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado de
capacidade técnica com objeto não compatível com o item 0114.
29/07/2020 15:06:32



Data Valor CNPJ Situação

24/07/2020 - 12:08:47 460,00 (proposta) 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

24/07/2020 - 17:03:50 300,00 (proposta) 04.949.905/0001-63
Cancelado - Proposta rejeitada por esta em desconformidade
com os requisitos estabelecidos no edital, conforme critérios
preconizados no item 18 do Instrumento Convocatório.

24/07/2020 - 17:20:14 450,00 (proposta) 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

25/07/2020 - 10:37:07 460,00 (proposta) 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

26/07/2020 - 20:05:52 460,00 (proposta) 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

26/07/2020 - 21:54:27 460,00 (proposta) 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:08:09 449,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:09:09 440,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:09:49 439,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:11:37 438,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:11:43 437,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:11:53 436,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:12:18 435,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:12:41 434,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:12:52 433,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:13:52 433,40 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:14:01 432,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:14:07 433,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:14:29 432,38 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:14:44 431,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:14:56 430,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:15:02 429,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:15:19 429,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:15:39 429,70 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:15:54 429,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:16:09 425,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:16:17 424,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:16:37 423,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:16:42 420,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:16:58 419,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:17:10 415,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:17:25 414,88 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:17:29 414,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:17:35 414,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:17:41 413,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:17:46 410,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:17:58 408,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:09 405,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:18:24 405,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:37 404,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:18:44 405,10 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:18:48 402,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:18:56 401,90 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:19:21 401,78 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:19:25 401,50 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:19:36 401,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:19:47 401,10 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:20:07 401,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:20:17 400,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:20:35 400,80 22.906.038/0001-60

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do
subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não
apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta
Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.
29/07/2020 14:21:49

27/07/2020 - 13:20:40 400,00 36.257.948/0001-74

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 15:01:30

27/07/2020 - 13:20:43 400,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:20:51 399,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:21:03 390,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:21:20 389,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:21:31 388,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:21:45 387,87 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:21:52 387,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:22:07 387,70 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:22:29 387,59 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:22:32 385,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:22:39 384,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:22:54 382,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:22:59 383,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:23:09 380,00 36.257.948/0001-74

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 15:01:30

27/07/2020 - 13:23:13 381,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:23:14 381,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:23:20 379,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:23:34 378,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:23:38 375,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:23:46 374,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:24:00 374,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:24:12 374,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:24:19 373,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:24:33 370,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:24:37 372,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:24:44 369,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27

27/07/2020 - 13:24:53 369,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:25:00 369,70 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:25:19 365,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:25:38 364,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:25:47 364,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:25:58 364,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:26:08 363,20 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:26:16 363,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:26:24 362,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:26:33 355,00 36.257.948/0001-74

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 15:01:30

27/07/2020 - 13:26:43 350,00 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:26:48 354,90 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:26:59 349,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:27:12 348,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:27:18 348,90 29.520.539/0001-53

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073;
0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não
aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em
chat) por não ter apresentado a planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os
critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de
inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5
alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de
Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório. 28/07/2020 18:51:27



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:27:32 345,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:27:35 315,00 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:27:53 314,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:28:13 314,37 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:28:16 310,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:28:37 309,60 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:28:56 309,39 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:29:02 307,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:29:13 306,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:29:19 305,50 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:29:36 305,31 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:29:46 305,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:29:54 305,20 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:29:59 304,60 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:30:16 276,46 34.125.371/0001-11

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015;
0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097;
0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório),
bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade
dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por apresentação de certidão de
falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a
proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de
27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente
certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de
SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC –
CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
28/07/2020 18:52:18

27/07/2020 - 13:30:25 304,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:30:35 275,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:30:39 276,00 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:30:47 274,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:30:55 270,00 27.944.538/0001-00

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item 0104,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da
Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice
de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c”
e “h” do instrumento convocatório. 28/07/2020 18:53:59

27/07/2020 - 13:31:11 269,80 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

27/07/2020 - 13:31:24 269,00 36.257.948/0001-74

Cancelado - Fornecedor desclassificado para o item, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da
exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios
e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do
dia 27/07/2020 via chat. 29/07/2020 15:01:30



Data Valor CNPJ Situação

27/07/2020 - 13:31:49 268,50 11.303.281/0001-78

Cancelado - Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002;
0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018;
0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037;
0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054;
0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069;
0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114,
conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e
convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta
(conforme registrado em chat) por não ter apresentado a
planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para
o certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida
pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi
anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual
não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento desta
condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340
registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do
certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d”
do Instrumento Convocatório. 28/07/2020 18:48:15

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

0008 27/07/2020 - 14:16:04 31.920.842/0001-95 Proposta Consolidada MARITUBA.pdf

0001 27/07/2020 - 14:16:09 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0002 27/07/2020 - 14:16:48 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0077 27/07/2020 - 14:16:54 31.920.842/0001-95 Proposta Consolidada MARITUBA.pdf

0003 27/07/2020 - 14:17:14 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0004 27/07/2020 - 14:17:49 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0006 27/07/2020 - 14:18:22 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0071 27/07/2020 - 14:18:31 12.665.218/0001-44 CONSOLIDADA MARITUBA VS COMÉRCIO.pdf

0009 27/07/2020 - 14:18:57 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0010 27/07/2020 - 14:19:42 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0011 27/07/2020 - 14:20:14 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0012 27/07/2020 - 14:20:37 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0013 27/07/2020 - 14:21:01 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0016 27/07/2020 - 14:21:49 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0017 27/07/2020 - 14:23:39 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0018 27/07/2020 - 14:24:08 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0022 27/07/2020 - 14:25:22 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0023 27/07/2020 - 14:25:48 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0026 27/07/2020 - 14:27:04 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0065 27/07/2020 - 14:27:44 27.944.538/0001-00 PROPOSTA COMERCIAL CW ALENCAR COMERCIO
READEQUADA.pdf

0066 27/07/2020 - 14:27:53 27.944.538/0001-00 PROPOSTA COMERCIAL CW ALENCAR COMERCIO
READEQUADA.pdf

0027 27/07/2020 - 14:28:03 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0030 27/07/2020 - 14:28:41 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0031 27/07/2020 - 14:29:09 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0032 27/07/2020 - 14:29:31 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0039 27/07/2020 - 14:29:35 23.104.806/0001-25 img628.pdf

0005 27/07/2020 - 14:30:17 23.104.806/0001-25 img627.pdf

0033 27/07/2020 - 14:30:32 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0034 27/07/2020 - 14:31:50 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0035 27/07/2020 - 14:32:18 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0037 27/07/2020 - 14:33:17 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0038 27/07/2020 - 14:33:45 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0042 27/07/2020 - 14:34:14 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0043 27/07/2020 - 14:34:37 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0044 27/07/2020 - 14:35:20 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0045 27/07/2020 - 14:37:06 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0047 27/07/2020 - 14:37:49 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0048 27/07/2020 - 14:38:15 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0049 27/07/2020 - 14:38:37 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144375&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144376&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144379&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144380&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144381&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144382&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144383&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144386&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144387&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144388&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144394&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144408&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144410&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144417&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144420&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144432&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144433&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144434&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144435&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144439&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144440&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144441&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144442&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144444&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144446&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144448&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144450&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144452&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144453&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144456&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144459&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144461&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144464&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2


Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

0050 27/07/2020 - 14:39:00 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0051 27/07/2020 - 14:39:33 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0054 27/07/2020 - 14:39:55 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0055 27/07/2020 - 14:40:20 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0057 27/07/2020 - 14:40:44 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0058 27/07/2020 - 14:41:10 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0059 27/07/2020 - 14:41:34 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0060 27/07/2020 - 14:41:58 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0061 27/07/2020 - 14:42:25 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0062 27/07/2020 - 14:42:48 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0063 27/07/2020 - 14:43:12 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0067 27/07/2020 - 14:43:41 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0068 27/07/2020 - 14:44:05 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0069 27/07/2020 - 14:44:39 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0070 27/07/2020 - 14:45:11 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0072 27/07/2020 - 14:45:45 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0074 27/07/2020 - 14:46:17 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0075 27/07/2020 - 14:47:50 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0076 27/07/2020 - 14:49:04 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0105 27/07/2020 - 14:49:57 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0108 27/07/2020 - 14:50:25 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0111 27/07/2020 - 14:51:06 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0112 27/07/2020 - 14:51:37 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0114 27/07/2020 - 14:52:03 11.303.281/0001-78 proposta.pdf

0019 27/07/2020 - 14:53:35 14.674.168/0001-97 _119900_proposta (1) lance.pdf

0024 27/07/2020 - 14:53:53 14.674.168/0001-97 _119900_proposta (1) lance.pdf

0025 27/07/2020 - 14:54:04 14.674.168/0001-97 _119900_proposta (1) lance.pdf

0040 27/07/2020 - 14:54:19 14.674.168/0001-97 _119900_proposta (1) lance.pdf

0078 27/07/2020 - 15:01:29 11.495.858/0001-90 PROPOSTA REAJUSTA.pdf

0103 27/07/2020 - 15:03:21 11.495.858/0001-90 PROPOSTA REAJUSTA.pdf

0020 27/07/2020 - 15:20:45 29.520.539/0001-53 PROPOSTA MARITUBA MATERIAL DE LIMPEZA ITEM
20.pdf

0073 27/07/2020 - 15:21:23 29.520.539/0001-53 PROPOSTA MARITUBA MATERIAL DE LIMPEZA ITEM
73.pdf

0083 27/07/2020 - 15:21:52 29.520.539/0001-53 PROPOSTA MARITUBA MATERIAL DE LIMPEZA ITEM
83.pdf

0084 27/07/2020 - 15:22:07 29.520.539/0001-53 PROPOSTA MARITUBA MATERIAL DE LIMPEZA ITEM
84.pdf

0109 27/07/2020 - 15:22:35 29.520.539/0001-53 PROPOSTA MARITUBA MATERIAL DE LIMPEZA ITEM
109.pdf

0110 27/07/2020 - 15:22:47 29.520.539/0001-53 PROPOSTA MARITUBA MATERIAL DE LIMPEZA ITEM
110.pdf

0007 27/07/2020 - 15:24:57 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0014 27/07/2020 - 15:25:15 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0015 27/07/2020 - 15:25:25 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0028 27/07/2020 - 15:25:44 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0029 27/07/2020 - 15:25:53 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0036 27/07/2020 - 15:26:16 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0046 27/07/2020 - 15:26:31 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0041 27/07/2020 - 15:26:46 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0052 27/07/2020 - 15:27:12 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0053 27/07/2020 - 15:29:03 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0056 27/07/2020 - 15:29:18 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0064 27/07/2020 - 15:29:42 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0082 27/07/2020 - 15:30:00 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0085 27/07/2020 - 15:30:09 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0086 27/07/2020 - 15:30:18 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0087 27/07/2020 - 15:30:28 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0088 27/07/2020 - 15:30:37 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0089 27/07/2020 - 15:30:47 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0090 27/07/2020 - 15:30:58 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144471&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144472&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144473&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144474&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144475&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144477&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144478&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144479&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144480&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144482&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144483&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144484&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144485&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144488&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144489&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144490&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144491&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144492&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144493&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144494&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144495&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144496&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144497&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144498&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144504&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144512&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144529&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144530&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144531&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144535&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144543&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144550&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144551&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144553&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144555&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144557&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144559&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144569&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

0091 27/07/2020 - 15:31:34 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0092 27/07/2020 - 15:31:43 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0093 27/07/2020 - 15:31:51 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0094 27/07/2020 - 15:31:59 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0095 27/07/2020 - 15:32:10 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0096 27/07/2020 - 15:32:19 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0097 27/07/2020 - 15:32:30 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0098 27/07/2020 - 15:32:43 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0099 27/07/2020 - 15:32:53 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0100 27/07/2020 - 15:33:04 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0101 27/07/2020 - 15:33:22 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0102 27/07/2020 - 15:33:33 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0106 27/07/2020 - 15:33:47 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0107 27/07/2020 - 15:33:58 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

0113 27/07/2020 - 15:34:49 34.125.371/0001-11 PROPOSTA E CERTIDAO FALENCIA OK.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:13
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 01/03/2020 31/08/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:15
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 02/06/2020 31/08/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:19
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 01/06/2020 31/08/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:22
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 22/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:22
Marina Ferreira
Rodrigues

14674168000197 RECEITA FEDERAL 18/05/2020 - CNPJ

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:23
Marina Ferreira
Rodrigues

- PMB 14/06/2020 31/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:23
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 SEFA 29/06/2020 31/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:24
Marina Ferreira
Rodrigues

- RECEITA FEDERAL 21/06/2020 27/08/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:32
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 14/07/2020 13/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:33
Marina Ferreira
Rodrigues

14674168000197 SEFA 15/06/2020 24/09/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:33
Marina Ferreira
Rodrigues

- - 13/04/2020 - Contrato Social

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:34
Marina Ferreira
Rodrigues

70537178287 - - - CPF

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:34
Marina Ferreira
Rodrigues

14674168000197 OUTROS 15/06/2020 26/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:35
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 29/09/2020 - RG

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144580&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144582&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144583&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144584&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144585&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144587&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144589&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144590&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144592&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144594&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144596&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144597&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144598&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=144602&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=342974&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343032&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343124&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343193&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343225&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343391&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343409&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343420&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343427&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343439&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:39
Marina Ferreira
Rodrigues

- OUTROS 08/06/2020 29/09/2020
PROCURAÇÃO
(SE FOR O
CASO)

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:39
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 15/06/2020 25/08/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:47
Marina Ferreira
Rodrigues

- OUTROS 18/05/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:48
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 18/05/2020 23/09/2020 Alvará de
Funcionamento

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:48
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 11/05/2020 30/09/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

14/07/2020 - 17:50
Marina Ferreira
Rodrigues

1111 OUTROS 22/06/2020 30/09/2020

Decreto de
Autorização
para
Funcionamento
( Empresa ou
Sociedade
Estrangeira em
Funcionamento
no País)

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

17/07/2020 - 12:21
Marina Ferreira
Rodrigues

14674168000197 BALANÇO 11/05/2020 29/10/2020

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:15
Regina Gonçalves de
Oliveira

4788
SECRETARIA DE
FINANÇAS DE
CAPANEMA

20/05/2020 31/12/2020 Alvará de
Funcionamento

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:19
Regina Gonçalves de
Oliveira

0003 PROPRIA 31/12/2019 31/12/2020

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:20
Regina Gonçalves de
Oliveira

5300502/2020 SEFAZ 26/02/2020 23/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:21
Regina Gonçalves de
Oliveira

2020062402370798615463
CAIXA
ECONOMICA

07/07/2020 23/07/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:23
Regina Gonçalves de
Oliveira

- SEFAZ 27/04/2020 24/10/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:25
Regina Gonçalves de
Oliveira

7020200801110492 SEFAZ 26/02/2020 24/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:26
Regina Gonçalves de
Oliveira

-
SECRETARIA DE
FINANÇAS DE
CAPANEMA

20/05/2020 18/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:27
Regina Gonçalves de
Oliveira

07071107435583
FORUM DE
CAPANEMA

07/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:27
Litza de Melo Mendes
Felix

8032020130840
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ

12/02/2020 26/01/2021 Alvará de
Funcionamento

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:28
Regina Gonçalves de
Oliveira

4788 SEFAZ 15/08/2015 - CNPJ

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:29
Regina Gonçalves de
Oliveira

- - 01/04/2020 - Contrato Social

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:29
Regina Gonçalves de
Oliveira

59214228272 - - - CPF

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 09:30
Regina Gonçalves de
Oliveira

2879946 SEGUP 21/08/1997 - RG

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343546&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343554&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343687&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343697&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343716&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343742&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=364743&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395139&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395153&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395167&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395195&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395225&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395231&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395246&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395259&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395266&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395271&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395277&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:33
Litza de Melo Mendes
Felix

21600125332 JUCEMA 16/11/2019 30/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:34
Litza de Melo Mendes
Felix

13605114/2020
JUSTIÇA DO
TRABALHO

15/06/2020 11/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:36
Litza de Melo Mendes
Felix

2020070908422984222577
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

09/07/2020 07/09/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:40
Litza de Melo Mendes
Felix

-
MINISTÉRIO DA
FAZENDA

16/07/2020 12/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:44
Litza de Melo Mendes
Felix

048057/20
GOVERNO DO
ESTADO DO
MARANHÃO

26/06/2020 22/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:48
Litza de Melo Mendes
Felix

-
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ

08/06/2020 07/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:53
Litza de Melo Mendes
Felix

785314

SECRETARIA
JUDICIAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE
IMPERATRIZ

17/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 09:56
Litza de Melo Mendes
Felix

16072020
REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

16/07/2020 - CNPJ

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 10:23
Litza de Melo Mendes
Felix

-
ARAÚJO E
BARNABÉ LTDA

16/06/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 10:24
Litza de Melo Mendes
Felix

- - 26/03/2020 - Contrato Social

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 10:25
Litza de Melo Mendes
Felix

889.060.471-00 - - - CPF

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 10:28
Litza de Melo Mendes
Felix

418297 SSP TO 04/02/2020 - RG

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 11:11
Litza de Melo Mendes
Felix

2018062410 JUCEMA 13/08/2018 13/08/2022
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

23/07/2020 - 11:24
Litza de Melo Mendes
Felix

12345

SECRETARIA DA
FAZENDA DO
ESTADO DO
MARANHÃO

21/07/2020 21/09/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:17 GILBERTO SIQUEIRA 3031761445353 JUCEPA 09/07/2020 09/11/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:17 GILBERTO SIQUEIRA 3031761445353 JUCEPA 09/07/2020 09/11/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:30 GILBERTO SIQUEIRA - CONDURU 29/01/2020 31/12/2020
PROCURAÇÃO
(SE FOR O
CASO)

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:31 GILBERTO SIQUEIRA 1 SEMED 27/07/2020 27/11/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:33 GILBERTO SIQUEIRA 1 SEMED 27/07/2020 27/11/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395293&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395319&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395330&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395373&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395410&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395433&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395477&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395511&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395745&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395755&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395765&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=395782&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=396303&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=396451&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397018&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397082&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397112&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:33 GILBERTO SIQUEIRA 1 SEMED 27/07/2020 27/11/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:35 GILBERTO SIQUEIRA 15.622.159-4 SEFA 25/05/2020 25/05/2021

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:36 GILBERTO SIQUEIRA 3851907812102 JUCEPA 08/07/2020 08/07/2021
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:37 GILBERTO SIQUEIRA 5191 SEGEF 19/06/2020 10/08/2020 Alvará de
Funcionamento

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:39 GILBERTO SIQUEIRA 20000651914 JUCEPA 15/04/2020 15/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:40 GILBERTO SIQUEIRA 6590688/2020
JUSTIÇA DO
TRABALHO

16/03/2020 11/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:41 GILBERTO SIQUEIRA 2020070504341684152135
CAIXA
ECONOMICA

05/07/2020 03/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:42 GILBERTO SIQUEIRA -
MINISTERIO DA
FAZENDA

21/07/2020 17/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:44 GILBERTO SIQUEIRA 7020200801598819 SEFA 16/03/2020 12/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:44 GILBERTO SIQUEIRA - 1982/2020 30/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:46 GILBERTO SIQUEIRA 05251007379410

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA FORUM
CIVIL
ANANINDEUA

23/08/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:50 GILBERTO SIQUEIRA 31.920.842/0001-95
CADASTRO
NACIONAL DA
PESSOA JURÍDICA

25/05/2020 - CNPJ

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:51 GILBERTO SIQUEIRA -

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE
SÃO CAETANO

20/05/2019 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:52 GILBERTO SIQUEIRA - - 21/01/2020 - Contrato Social

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:53 GILBERTO SIQUEIRA 004.967.392-04 - - - CPF

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:55 GILBERTO SIQUEIRA 7810571 POLICIA CIVIL 05/05/2014 - RG

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:56 GILBERTO SIQUEIRA 1 JUCEPA 21/01/2020 21/01/2021

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397117&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397136&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397148&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397193&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397201&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397208&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397225&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397231&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA

23/07/2020 - 13:57 GILBERTO SIQUEIRA 1 HABILITAÇÃO 27/07/2020 27/07/2021

Decreto de
Autorização
para
Funcionamento
( Empresa ou
Sociedade
Estrangeira em
Funcionamento
no País)

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:00
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

3094329006906 JUCEPA 09/07/2020 08/07/2021

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:01
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

- ADMINISTRATIVO 19/03/2020 31/12/2020
PROCURAÇÃO
(SE FOR O
CASO)

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:03
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

2415419 ssp 17/02/2017 - RG

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:03
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

3079845696907 JUCEPA 09/07/2020 09/07/2021

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

24/07/2020 - 09:24
Litza de Melo Mendes
Felix

22072020
FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA

22/07/2020 22/09/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:04
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

471.746.252-15 - - - CPF

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:06
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

- - 04/04/2019 - Contrato Social

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:07
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

1 SEMED 27/07/2020 27/07/2021

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:07
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

1 SEMED 27/07/2020 27/07/2021
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:08
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

- SEGEF 27/11/2017 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:08
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

1 SEMED 27/07/2020 27/07/2021
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:09
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

12665218000144 RECEITA FEDERAL 25/06/2020 - CNPJ

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:09
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

15.680.232-5 SEFA 07/05/2020 07/05/2021

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:10
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

05251007379409
PODER
JUDICIARIO

25/05/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:10
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

3872869168508 JUCEPA 08/07/2020 08/07/2021
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:11
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

-
PREFEITURA
MUNICPAL DE
ANANINDEUA

02/04/2020 02/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:12
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

20000643133 JUCEPA 31/01/2020 31/01/2021

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:12
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

7020200802552855 SEFA-PA 30/04/2020 27/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397311&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397404&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397408&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397421&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397431&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397436&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397445&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397451&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:12
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

5598 SEGEF 26/06/2020 10/08/2020 Alvará de
Funcionamento

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:13
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

- RECEITA FEDERAL 30/04/2020 27/10/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:13
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

20000651910 JUCEPA 15/04/2020 15/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:14
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

2020070303092755594685 CEF 10/07/2020 01/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:14
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

3430643/2020
JUSTIÇA DO
TRABALHO

05/02/2020 02/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:15
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

5037301/2020
JUSTIÇA DO
TRABALHO

20/02/2020 17/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:15
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

2020070505081558314747
CAIXA
ECONOMICA

05/07/2020 03/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:16
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

-
MINISTÉRIO DA
FAZENDA

05/02/2020 03/08/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:17
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

200006652016 JUCEPA 16/04/2020 30/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:17
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

702020080065869-9 SEFA 05/02/2020 03/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:18
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

5599
PREFEITURA
MUNICPAL DE
ANANINDEUA

26/06/2020 10/08/2020 Alvará de
Funcionamento

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:18
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

- SEGEF 31/03/2020 30/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:21
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

20000445136 jucepa 06/06/2015 27/07/2021
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:23
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

153144181 SEFA-PA 18/06/2020 18/06/2021

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:23
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

05251007378548

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA FORUM
COMARCA
ANANINDEUA

25/05/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:24
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

36.257.948/0001-74
CADASTRO
NACIONAL DA
PESSOA JURÍDICA

10/07/2020 - CNPJ

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:24
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

01 ADMINISTRATIVO 27/07/2020 27/10/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:24
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

-

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE
SÃO CAETANO

25/05/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397456&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397475&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397478&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397482&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397488&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397497&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397504&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397508&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397564&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397581&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397588&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397600&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397604&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397614&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:25
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

02 ADMINISTRATIVO 27/07/2020 27/10/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:25
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

- - 05/02/2020 - Contrato Social

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:25
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

689.055.302-06 - - - CPF

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:26
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

03 ADMINISTRATIVO 27/07/2020 27/10/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:26
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

3789284 POLICIA CIVIL 04/06/2020 - RG

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E
SERVIÇOS EIRELI

23/07/2020 - 14:27
MARIA MADALENA
NASCIMENTO

1 SEMED 27/07/2020 27/07/2021

Decreto de
Autorização
para
Funcionamento
( Empresa ou
Sociedade
Estrangeira em
Funcionamento
no País)

VS Delgado Comércio
Eirelli

23/07/2020 - 14:31
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

01
TODOS OS
DOCUMENTOS

27/07/2020 27/10/2020

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

EDU REPRESENTACOES
DE MERCADORIAS EM
GERAL EIRELI

23/07/2020 - 16:48
Regina Gonçalves de
Oliveira

0003

EDITAL DE
LICITAÇÃO DA
PREFEITURA M.
DE MARITUBA

23/07/2020 23/09/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

24/07/2020 - 09:18
Litza de Melo Mendes
Felix

MAC2000717473

JUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DO
MARANHÃO

23/07/2020 23/10/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

24/07/2020 - 09:21
Litza de Melo Mendes
Felix

22022020
FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA

22/07/2020 22/09/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

24/07/2020 - 09:23
Litza de Melo Mendes
Felix

22072020
FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA

22/07/2020 22/09/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 09:48
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

52 60051897-6 JUCEG 20/07/2020 20/08/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 09:50
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

1
PREGAO
MARITUBA

21/07/2020 21/08/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 09:51
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

2
PREGAO
MARITUBA

21/07/2020 21/08/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 09:51
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

3
PREGAO
MARITUBA

21/07/2020 21/08/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 09:54
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

106939882
SEFAZ E
MUNICIPIO

01/07/2020 20/08/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 09:56
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

52 60051897-6 JUCEG 17/07/2020 17/08/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397622&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397629&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397638&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397654&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=397707&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=399796&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=402698&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=402743&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=402760&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403085&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403091&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403095&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403117&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403136&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:14
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

2020071104101661553288 FGTS 13/07/2020 09/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 09:59
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

1 JUCEG 26/04/2017 13/01/2021

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:01
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

1 ANVISA 19/11/2018 20/08/2020

Decreto de
Autorização
para
Funcionamento
( Empresa ou
Sociedade
Estrangeira em
Funcionamento
no País)

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:04
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

1 ANVISA 23/10/2019 23/10/2020 Alvará de
Funcionamento

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:07
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

1 CONTABILIDADE 01/01/2020 31/12/2020

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:10
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

8603475/2020
JUSTIÇA DO
TRABALHO

13/04/2020 09/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:15
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

- RECEITA FEDERAL 18/06/2020 15/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:17
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

24915081 SEFAZ 01/07/2020 01/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:18
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

- MUNICIPIO 01/07/2020 31/07/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:20
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

41208752777
Junta Comercial
do Paraná

22/07/2020 22/09/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:20
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

109197901161 TJGO 01/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:21
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

-
Junta Comercial
do Paraná

08/08/2018 08/08/2050
PROCURAÇÃO
(SE FOR O
CASO)

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:22
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

27718661000103 RECEITA FEDERAL 01/07/2020 - CNPJ

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:22
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

23.036.879/0001-27 SUPREME 24/07/2020 24/09/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:23
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

23.036.879/0001-27 SUPREME 24/07/2020 24/09/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:24
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

23.036.879/0001-27 SUPREME 24/07/2020 24/09/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:25
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

- MUNICIPIOS 05/02/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403258&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403181&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403223&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403238&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403276&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403283&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403305&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403308&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403310&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403318&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403321&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403325&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403331&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403339&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:25
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

90774812-03 Receita Estadual 21/07/2020 20/08/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:27
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

41208752777
Junta Comercial
do Paraná

22/07/2020 22/09/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:27
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

- - 26/04/2017 - Contrato Social

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:27
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

20183358546
Junta Comercial
do Paraná

08/08/2018 08/08/2050

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:28
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

73006
Pref de São Jose
dos Pinhais

09/03/2018 04/02/2021

Decreto de
Autorização
para
Funcionamento
( Empresa ou
Sociedade
Estrangeira em
Funcionamento
no País)

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:28
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

49799819172 - - - CPF

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:29
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

73006
Pref de São Jose
dos Pinhais

09/03/2018 04/02/2021 Alvará de
Funcionamento

ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

24/07/2020 - 10:29
ANDERSON FILGUEIRA
DE OLIVEIRA

2995711 SSP-GO 16/08/1989 - RG

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:30
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

20180829025
Junta Comercial
do Paraná

06/03/2018 30/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:30
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

15424666/2020
JUSTICA DO
TRABALHO

06/07/2020 01/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:31
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

2020071204264469245196 CAIXA FEDERAL 12/07/2020 10/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:31
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

- Receita Federal 26/03/2020 22/09/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:32
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

022281158-67 Receita Estadual 21/07/2020 18/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:32
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

-
Pref de São Jose
dos Pinhais

06/07/2020 03/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:33
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

23.036.879/0001-27
COMARCA REG
MET DE CURITIBA

06/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:33
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

23.036.879/0001-27 Receita Federal 21/07/2020 - CNPJ

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:35
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

- GIANFRANCO 07/05/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:35
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

- - 08/08/2018 - Contrato Social

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:35
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

664.215.199-20 - - - CPF

SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

24/07/2020 - 10:36
EDGAR FRANCISCO
FRANSOZI

1659710 CNH 23/07/2018 - RG

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403340&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403344&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403347&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403351&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403356&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403358&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403362&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403367&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403371&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403381&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403389&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403395&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403408&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403419&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403425&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=403429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:12 Solange 6858715 federal 01/07/2015 24/07/2021

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:21 Solange 22906038000160 txv 24/07/2020 24/10/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:23 Solange 9032098/2020 federal 16/04/2020 12/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:25 Solange 3160023265-0 txv 22/07/2015 31/12/2020

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:27 Solange 2020032203214134961900 CAIXA 22/03/2020 19/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:29 Solange - municipal 31/01/2020 29/07/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:32 Solange 2020000408646286 ESTADUAL 13/07/2020 11/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:34 Solange MG13423173 SSPMG 10/08/2018 - RG

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:34 Solange 08236170683 - - - CPF

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:35 Solange - - 08/05/2018 - Contrato Social

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:36 Solange - municipal 02/06/2016 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:38 Solange 22906038000160 txv 22/07/2015 - CNPJ

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:41 Solange 20060210325109069214 federal 02/06/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:42 Solange - federal 02/06/2020 29/11/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:48 Solange 6858715 ESTADUAL 08/05/2018 31/12/2020

Decreto de
Autorização
para
Funcionamento
( Empresa ou
Sociedade
Estrangeira em
Funcionamento
no País)

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:49 Solange 6858715 ESTADUAL 08/05/2018 24/10/2020

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:53 Solange 22906038000160 municipal 08/05/2018 26/10/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:55 Solange 22906038000160 ESTADUAL 08/05/2018 26/10/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 12:59 Solange 2020000408646286 ESTADUAL 13/07/2020 11/10/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404265&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404282&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404286&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404294&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404312&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404324&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404328&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404336&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404338&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404345&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404372&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404415&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404417&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404433&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404440&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404458&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 13:05 Solange 01522020 municipal 14/01/2020 24/08/2020 Alvará de
Funcionamento

COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

24/07/2020 - 13:18 Solange 0025968010096 ESTADUAL 27/01/2016 26/10/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:33
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

2310662179050 JUCEPA 16/07/2020 16/10/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:35
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

DECLARACAO DECLARACAO 27/07/2020 27/07/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:35
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

DECLARACAO DECLARACAO 27/07/2020 27/07/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:37
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

DECLARACAO DECLARACAO 27/07/2020 27/07/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:39
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

156462290
SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

08/06/2020 31/12/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:48
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

33724724000137
SIMPLES
NACIONAL

08/06/2020 31/12/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:49
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

6580
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CASTANHAL

03/06/2020 31/03/2021 Alvará de
Funcionamento

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:51
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

20000647464 JUCEPA 06/03/2020 30/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:52
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

11234145/2020

PODER
JUDICIARIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

18/05/2020 13/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:53
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

2020071306395011929002
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

13/07/2020 11/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:54
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

-
MINISTERIO DA
FAZENDA

29/04/2020 26/10/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:55
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

702020080289927-8
SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

18/05/2020 14/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 15:55
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

-
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CASTANHAL

02/06/2020 02/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 16:04
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

05061007366238
FÓRUM CÍVEL DA
COMARCA DE
CASTANHAL

06/05/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 16:10
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

33724724000137 RECEITA FEDERAL 08/06/2020 - CNPJ

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 16:11
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

-
PREFEITURA DE
QUATIPURU

15/05/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 16:12
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

- - 24/05/2019 - Contrato Social

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 16:12
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

84606215291 - - - CPF

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404478&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=404496&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=405790&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=405803&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=405813&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=405833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=405854&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=405978&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=405994&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406030&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406045&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406078&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406085&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406216&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406301&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406313&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406318&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 16:13
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

04736205818
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
TRANSITO

09/05/2017 - RG

L COSTA G RAMOS LTDA 24/07/2020 - 16:18
LUANA PRISCILA DE
SOUZA COSTA

-
DOCUMENTAÇÃO
COMPLETA

24/07/2020 27/07/2020
PROCURAÇÃO
(SE FOR O
CASO)

J LEMOS DE CARVALHO 24/07/2020 - 17:33
Josimar Lemos de
Carvalho

12294602000188 jucepa 15/07/2010 27/07/2020

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

J LEMOS DE CARVALHO 24/07/2020 - 17:36
Josimar Lemos de
Carvalho

13445
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BENEVIDES

16/01/2020 31/12/2020 Alvará de
Funcionamento

J LEMOS DE CARVALHO 24/07/2020 - 17:42
Josimar Lemos de
Carvalho

2019 jucepa 26/06/2020 06/03/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

J LEMOS DE CARVALHO 24/07/2020 - 17:43
Josimar Lemos de
Carvalho

2020071103231268474370
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

20/07/2020 09/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

J LEMOS DE CARVALHO 24/07/2020 - 17:44
Josimar Lemos de
Carvalho

-
MINISTÉRIO DA
FAZENDA

15/06/2020 12/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 08:57
Maria Eliane Pereira
Gomes

C205000321421 ssp 30/06/2020 30/07/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 08:58
Maria Eliane Pereira
Gomes

06.394758-7 ssp 17/01/2020 31/12/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 08:59
Maria Eliane Pereira
Gomes

23-1-0305222-3 ssp 11/11/2009 31/12/2020

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:02
Maria Eliane Pereira
Gomes

41/2020 ssp 27/01/2020 13/01/2022 Alvará de
Funcionamento

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:03
Maria Eliane Pereira
Gomes

20/091.304-2 ssp 24/06/2020 30/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:03
Maria Eliane Pereira
Gomes

7262855/2020 ssp 26/03/2020 21/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:04
Maria Eliane Pereira
Gomes

2020071104421257236482 ssp 11/07/2020 09/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:05
Maria Eliane Pereira
Gomes

- ssp 04/02/2020 06/08/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:06
Maria Eliane Pereira
Gomes

202008861923 ssp 17/07/2020 15/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:06
Maria Eliane Pereira
Gomes

- ssp 30/06/2020 27/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:07
Maria Eliane Pereira
Gomes

1142563203 ssp 23/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:08
Maria Eliane Pereira
Gomes

11.303.281/0001-78 ssp 06/01/2020 - CNPJ

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406323&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=406398&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407239&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407273&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407325&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407348&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407852&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407853&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407856&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407859&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407860&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407862&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407864&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407865&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407867&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407869&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407871&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407876&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:10
Maria Eliane Pereira
Gomes

- ssp 01/07/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:11
Maria Eliane Pereira
Gomes

51036371387 - - - CPF

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:12
Maria Eliane Pereira
Gomes

20080651288 ssp 16/12/2011 - RG

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:25
Maria Eliane Pereira
Gomes

- - 11/11/2009 - Contrato Social

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 09:26
Maria Eliane Pereira
Gomes

20/093.873-8 ssp 30/06/2020 30/07/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:30
Josimar Lemos de
Carvalho

- MARITUBA 25/07/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:32
Josimar Lemos de
Carvalho

2384417 - - - CPF

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:33
Josimar Lemos de
Carvalho

2384417 SSP 12/07/2017 - RG

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:33
Josimar Lemos de
Carvalho

- - 15/07/2010 - Contrato Social

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:13
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

111114
REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

02/06/2020 - CNPJ

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:37
Josimar Lemos de
Carvalho

07081107437440
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARA

08/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:38
Josimar Lemos de
Carvalho

-
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BENEVIDES

13/05/2020 11/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:39
Josimar Lemos de
Carvalho

702020080471733-9 SEFA/PA 23/07/2020 19/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:41
Josimar Lemos de
Carvalho

11530061/2020

PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

20/05/2020 15/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 09:46
Josimar Lemos de
Carvalho

15101567891
SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

04/04/2019 30/07/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 10:15
Maria Eliane Pereira
Gomes

50/0112020 – PE ssp 25/07/2020 26/08/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 10:16
Maria Eliane Pereira
Gomes

50/0112020 – PE ssp 25/07/2020 26/08/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

MARIA ELIANE PEREIRA 25/07/2020 - 10:16
Maria Eliane Pereira
Gomes

50/0112020 – PE ssp 25/07/2020 28/08/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 10:29
Josimar Lemos de
Carvalho

Nº 50/0112020
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MARITUBA

27/07/2020 27/07/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:00
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

2360020859
JUNTA
COMERCIAL DO
CEARA

06/07/2020 06/08/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 10:52
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

20/95.84-5

Secrtária-Geral
da Junta
Comercial do
Estado Ceará

06/07/2020 06/08/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 10:53
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

11111 cearense 24/07/2020 24/08/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407881&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407885&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407887&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407908&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407910&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407915&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407916&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407920&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407928&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407936&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407941&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=407950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408065&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408101&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408200&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408167&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 10:54
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

111112 cearense 24/07/2020 24/08/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 10:54
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

111113 cearense 24/07/2020 24/08/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 10:58
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

065511310
SECRETARIA DA
FAZENDA

16/06/2020 31/12/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 10:58
Josimar Lemos de
Carvalho

27072020 jucepa 27/07/2020 27/07/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:01
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

000111
MINISTERIO DA
ECONOMIA

29/05/2020 31/12/2020

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:03
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

AF0005055652020
PREFEITURA DE
FORTALEZA

18/03/2020 18/02/2021 Alvará de
Funcionamento

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:05
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

23600093246
MINISTERIO DA
ECONOMIA

20/03/2020 20/03/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:06
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

128189462020
JUSTIÇA DO
TRABALHO

02/06/2020 28/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:07
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

2020071204240578408064
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

22/07/2020 10/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:08
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

-
MINISTERIO DA
FAZENDA

08/06/2020 05/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:09
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

202008423802
PROCURADORIA
GERAL DO
ESTADO CEARA

06/07/2020 04/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:11
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

-
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

02/06/2020 31/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 11:11
Josimar Lemos de
Carvalho

27072020
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MARITUBA

27/07/2020 27/07/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:12
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

399078021

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
CEARA

06/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:14
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

-
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SANTA QUITERIA

29/05/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:15
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

- - 29/05/2020 - Contrato Social

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:15
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

86021885368 - - - CPF

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 11:29
Josimar Lemos de
Carvalho

50/0112020
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MARITUBA

27/07/2020 27/07/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

25/07/2020 - 11:30
Lilian Andrade Nobrega
Rodrigues

94002239289 SSPDS/CE 19/11/2010 - RG

J LEMOS DE CARVALHO 25/07/2020 - 12:03
Josimar Lemos de
Carvalho

27072020
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MARITUBA

27/09/2020 - CNPJ

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408174&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408192&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408197&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408212&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408217&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408223&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408228&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408234&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408236&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408242&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408244&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408247&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408251&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408253&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408255&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408292&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408370&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:07
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

4178345
tribunal de
justiça do estado
do pará

24/04/2017 - RG

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:08
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

81302860259 - - - CPF

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:09
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

29.520.539/0001-53
REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

24/01/2018 - CNPJ

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:11
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

2020071605205893125555
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

20/07/2020 14/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:12
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

5453327/2020
PODER
JUDICIÁRIO

28/02/2020 25/08/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:14
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

15.1018873-81
GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

12/05/2020 12/05/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:16
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

303374784900
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SOURE

31/01/2020 31/12/2020 Alvará de
Funcionamento

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:20
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

15101887381 JUCEPA 14/07/2020 14/10/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:23
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

-
MINISTERIO DA
FAZENDA

09/06/2020 06/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:23
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

-
MINISTERIO DA
FAZENDA

09/06/2020 06/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:27
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

- - 05/02/2020 - Contrato Social

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:34
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

-
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MARITUBA

09/01/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

Y M GORAYEB SANTOS 25/07/2020 - 17:51
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

-
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SOURE

23/07/2020 24/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:49
Anna Carolina Parizotto
Santos

NÃO POSSUI JUCEPA 20/07/2020 20/12/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:51
Anna Carolina Parizotto
Santos

NÃO POSSUI DECLARAÇÃO 24/07/2020 27/12/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:52
Anna Carolina Parizotto
Santos

NÃO POSSUI DECLARAÇÃO 24/07/2020 27/12/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:56
Anna Carolina Parizotto
Santos

NÃO POSSUI DECLARAÇÃO 24/07/2020 27/12/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:58
Anna Carolina Parizotto
Santos

123456 FIC 01/07/2020 01/12/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:58
Anna Carolina Parizotto
Santos

NÃO POSSUI DECLARAÇÃO 24/07/2020 27/12/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:59
Anna Carolina Parizotto
Santos

- - 01/01/2020 - Contrato Social

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408579&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408580&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408583&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408587&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408591&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408598&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408604&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408616&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408621&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408622&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408627&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408630&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408646&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408810&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408811&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408813&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408814&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408815&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408816&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408818&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:59
Anna Carolina Parizotto
Santos

CAROL - - - CPF

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 08:59
Anna Carolina Parizotto
Santos

JOÃO PAULO RG E CPF 01/01/2020 - RG

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:02
Anna Carolina Parizotto
Santos

12345 CNPJ 01/07/2020 - CNPJ

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:02
Anna Carolina Parizotto
Santos

- ATESTADO 01/06/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:02
Anna Carolina Parizotto
Santos

145236 TJPA 17/06/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:03
Anna Carolina Parizotto
Santos

- SEFIN 01/07/2020 24/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:04
Anna Carolina Parizotto
Santos

2541 SEFA 01/07/2020 11/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:04
Anna Carolina Parizotto
Santos

- RECEITA 01/07/2020 15/10/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:05
Anna Carolina Parizotto
Santos

7777 PREFEITURA 10/04/2020 10/04/2021 Alvará de
Funcionamento

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:05
Anna Carolina Parizotto
Santos

2587 BALANÇO 01/05/2020 30/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:06
Anna Carolina Parizotto
Santos

369 MTE 01/07/2020 14/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:06
Anna Carolina Parizotto
Santos

25874 FGTS 01/07/2020 11/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

NORTH DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

26/07/2020 - 09:07
Anna Carolina Parizotto
Santos

NÃO POSSUI PROPOSTA 27/07/2020 27/09/2020

Decreto de
Autorização
para
Funcionamento
( Empresa ou
Sociedade
Estrangeira em
Funcionamento
no País)

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 15:41
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

00-2019/320182-8 JUCERJA

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 15:43
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

- D&D 14/03/2020 14/03/2021
PROCURAÇÃO
(SE FOR O
CASO)

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 15:53
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

13250/2016

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DE
MERITI

18/07/2016 15/07/2021 Alvará de
Funcionamento

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 15:55
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

- RECEITA FEDERAL 26/02/2020 24/08/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 15:56
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

-

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DE
MERITI

02/07/2020 28/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408819&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408821&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408824&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408825&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408827&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408828&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408836&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408837&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408838&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408839&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408841&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=408842&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409221&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409223&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409225&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409226&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 15:57
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

06-2020/594106
SECRETARIA DE
ESTADO DE
FAZENDA

24/06/2020 22/09/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 15:58
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

2020070502111538869572
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

03/07/2020 01/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 15:59
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

13139768/2020
PODER
JUDICIÁRIO

05/06/2020 01/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

26/07/2020 - 16:01
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

2020.0245705.748-1
PODER
JUDICIÁRIO

22/05/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:41
carlos wagner alencar
oliveira

001 CW ALENCAR 26/07/2020 26/09/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:42
carlos wagner alencar
oliveira

002C CW ALENCAR 26/07/2020 26/09/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:42
carlos wagner alencar
oliveira

003 CW ALENCAR 26/07/2020 26/09/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:43
carlos wagner alencar
oliveira

155669699
SECRETARIA DO
ESTADO DA
FAZENDA

20/07/2020 20/07/2021

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:43
carlos wagner alencar
oliveira

155669699
SECRETARIA DO
ESTADO DA
FAZENDA

20/07/2020 20/07/2021

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:47
carlos wagner alencar
oliveira

15600185225 JUCEPA PARA 15/06/2020 15/09/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:50
carlos wagner alencar
oliveira

204338581 JUCEPA PARA 21/05/2020 21/08/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:52
carlos wagner alencar
oliveira

204418607 JUCEPA PARA 23/04/2020 23/04/2021

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:54
carlos wagner alencar
oliveira

R202000001303
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

19/05/2020 31/12/2020 Alvará de
Funcionamento

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 18:55
carlos wagner alencar
oliveira

15600185225 JUCEPA PARA 01/06/2020 31/03/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:02
carlos wagner alencar
oliveira

10165105/2020

PODER
JUDICIÁRIO
JUSTICA DO
TRABALHO

30/04/2020 26/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:02
carlos wagner alencar
oliveira

2020071305433881830876
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

23/07/2020 11/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:03
carlos wagner alencar
oliveira

-
SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

20/07/2020 16/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:04
carlos wagner alencar
oliveira

702020080463227-9
SECRETARIA DO
ESTADO DA
FAZENDA

20/07/2020 16/01/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409227&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409228&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409229&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409230&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409355&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409356&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409358&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409359&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409360&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409372&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409381&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409383&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409401&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409402&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:05
carlos wagner alencar
oliveira

-
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

23/07/2020 21/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:07
carlos wagner alencar
oliveira

07221307458188
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARA

22/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:08
carlos wagner alencar
oliveira

27944538000100
REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

20/07/2020 - CNPJ

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:08
carlos wagner alencar
oliveira

- DIVERSOS 01/01/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:10
carlos wagner alencar
oliveira

- - 23/04/2020 - Contrato Social

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:11
carlos wagner alencar
oliveira

85674052620 - - - CPF

C W ALENCAR
COMERCIO EIRELI ME

26/07/2020 - 19:11
carlos wagner alencar
oliveira

00701969057 DETRAN 09/05/2018 - RG

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 21:57
Felipe Augusto Araujo
Couto

194880818 JUCEPA 29/12/2019 29/12/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:04
Felipe Augusto Araujo
Couto

VII SEMED 24/07/2020 27/07/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:06
Felipe Augusto Araujo
Couto

II SEMED 24/07/2020 27/07/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:08
Felipe Augusto Araujo
Couto

III SEMED 24/07/2020 27/07/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:17
Felipe Augusto Araujo
Couto

15600311859
SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

17/06/2020 17/06/2021

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:25
Felipe Augusto Araujo
Couto

21.1.010188-6
Secretaria
Municipal de
Finanças

28/04/2020 10/04/2021 Alvará de
Funcionamento

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:28
Felipe Augusto Araujo
Couto

204238013
Junta Comercial
do Estado do
Pará

22/06/2020 30/04/2021

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:48
Felipe Augusto Araujo
Couto

13903011/2020
JUSTIÇA DO
TRABALHO

16/06/2020 12/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:49
Felipe Augusto Araujo
Couto

2020070908010236628451
Caixa Econômica
Federal

09/07/2020 07/08/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:51
Felipe Augusto Araujo
Couto

-
Secretaria da
Receita Federal
do Brasil

25/05/2020 21/11/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:52
Felipe Augusto Araujo
Couto

702020080306335-1
SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

25/05/2020 21/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:54
Felipe Augusto Araujo
Couto

-
Secretaria
Municipal de
Finanças

26/06/2020 25/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409404&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409405&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409407&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409408&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409409&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409410&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409894&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409907&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409910&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409915&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409949&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409966&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=409976&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410005&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410016&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410029&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410034&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410046&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 22:56
Felipe Augusto Araujo
Couto

07358109
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ

27/04/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 23:00
Felipe Augusto Araujo
Couto

34.125.371/0001-11 RECEITA FEDERAL 16/06/2020 - CNPJ

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 23:09
Felipe Augusto Araujo
Couto

-
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IGARAPÉ - AÇU

03/04/2020 -
Atestado de
Capacidade
Técnica

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 23:20
Felipe Augusto Araujo
Couto

- - 05/07/2019 - Contrato Social

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

26/07/2020 - 23:21
Felipe Augusto Araujo
Couto

5753319 SSP-PA 08/01/2009 - RG

FORTE MIX COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

27/07/2020 - 07:01 KELBER DANTAS LIMA 1111 jucepa 16/06/2020 30/09/2020

Registro
Comercial (
Empresa
Individual)

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

27/07/2020 - 08:12
Felipe Augusto Araujo
Couto

94724474220 - - - CPF

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:15
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

Anexo 7 D&D 27/07/2020 27/07/2021

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:17
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

Anexo 2 D&D 27/07/2020 27/07/2021
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:18
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

Anexo 3 D&D 27/07/2020 27/07/2021
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:20
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

78.964.910
SECRETARIA DE
ESTADO DE
FAZENDA

22/07/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:22
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

00-2020/077596-0 JUCERJA 08/05/2020

Balanço
Patrimonial e
Demostrações
Contábeis do
Último
Exercício Social

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:25
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

153.864.387-19 - - - CPF

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:26
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

27.193.760-5 DICRJ 01/11/2016 - RG

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:30
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

- - 03/05/2019 - Contrato Social

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:30
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

- Variados -
Atestado de
Capacidade
Técnica

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:31
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

11.495.858/0001-90 RECEITA FEDERAL 27/07/2020 - CNPJ

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

27/07/2020 - 08:35
Felipe Augusto Araujo
Couto

15600311859 JUCEPA 17/06/2020 31/12/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

27/07/2020 - 08:35
PATRICIA SIMOES DA
SILVA

00-2020/082025-7 JUCERJA 18/05/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

Y M GORAYEB SANTOS 27/07/2020 - 08:45
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

7020200803475153 SEFA 09/06/2020 06/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410050&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410079&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410101&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410105&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410245&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410592&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410642&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410663&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410681&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410737&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410784&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410816&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410861&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410871&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410890&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410935&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=410943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411023&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade

Arquivo

Y M GORAYEB SANTOS 27/07/2020 - 08:47
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

07100907440223
tribunal de
justiça do estado
do pará

10/07/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

F Cardoso & Cia Ltda 27/07/2020 - 08:59 RAFAEL DIAS MENDES - FCARDOSO 27/07/2020 27/07/2020
PROCURAÇÃO
(SE FOR O
CASO)

Y M GORAYEB SANTOS 27/07/2020 - 09:09
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

290620/2020
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MARITUBA

27/07/2020 27/10/2020

Declaração de
Elaboração
Independente
de Proposta -
Anexo VII

VS Delgado Comércio
Eirelli

27/07/2020 - 09:13
IDA VANESSA DELGADO
SOUZA

1 JUCEPA 04/04/2019 04/04/2021

Decreto de
Autorização
para
Funcionamento
( Empresa ou
Sociedade
Estrangeira em
Funcionamento
no País)

Y M GORAYEB SANTOS 27/07/2020 - 09:14
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

290620/2020 290620/2020 27/07/2020 27/10/2020
Declaração de
Não - Emprego
de Menores

J LEMOS DE CARVALHO 27/07/2020 - 09:18
Josimar Lemos de
Carvalho

20000659529 jucepa 24/07/2020 04/08/2020

CERTIDÃO
ESPECIFICA
EMITIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL

Y M GORAYEB SANTOS 27/07/2020 - 09:18
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

290620/2020 290620/2020 27/07/2020 27/10/2020
Declaração de
Inexistência de
Impeditivos

Y M GORAYEB SANTOS 27/07/2020 - 09:25
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

21059
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SOURE

23/07/2020 24/10/2020

Prova de
Inscrição no
Cadastro de
Contribuintes
Estadual e
Municipal

Y M GORAYEB SANTOS 27/07/2020 - 09:30
YUSSEF MAUES
GORAYEB SANTOS

290620/2020 290620/2020 20/07/2020 20/10/2020
Certidão de
Comprovação
ME ou EPP

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe
28/07/2020 - 18:48:15 MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034;
0035; 0037; 0038; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068; 0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076;
0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma
satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o certame por não apresentar as alterações
contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de Microempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo
em vista seu desenquamento desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do Ceará, bem como ausência do certificado
de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27
EDU REPRESENTACOES DE
MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI

23.104.806/0001-25 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e 0036, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da 1º
alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação; não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial
previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não
apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da Fazenda Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”; apresentou prova de regularidade do FGTS
vencida; não apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2 alínea “a”; bem como ausência das demonstrações contábeis e índices de liquides previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:27 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em
vista a não aceitabilidade da proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via
chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem
20.1.1 alínea “f”; não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da
Declaração de Elaboração Independente de Proposta previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto no
subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411235&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411259&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411300&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411360&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=411405&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Data Fornecedor CNPJ Detalhe

28/07/2020 - 18:52:18

MOBILE BRASIL
COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI

34.125.371/0001-11 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064; 0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o
que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e demais documentos
comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via
chat. Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com a proposta readequada uma nova certidão com data de
emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:53:59
C W ALENCAR COMERCIO
EIRELI ME

27.944.538/0001-00 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4.,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea
“g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:41
Alg Brasil Comercio e
industria de produtos
eireli

11.495.858/0001-90 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e 0103, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da 3º
alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação, bem como não apresentado da declaração de Elaboração
Independente de Proposta com as informações presentes no anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:55:57
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76

Item 0021 - DETERGENTE DESENGORDURANTE 500ML. Líquido viscoso de cor amarelada
de alta espuma para uso em superfícies de alumínio, cobre, galvanizados, botas de
borrachas e aventais plásticos e outros utensílios sensíveis à causticidade. Embalgem
de 500ml.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de proposta readequada.

28/07/2020 - 18:56:14
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76

Item 0079 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - P - Tamanho P. Uso geral em limpeza e
higienização com interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica.
Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos
no seu interior.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de proposta readequada.

28/07/2020 - 18:56:22
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76

Item 0080 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - M - Tamanho M. Uso geral em limpeza e
higienização com interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica.
Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos
no seu interior.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de proposta readequada.

28/07/2020 - 18:56:35
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76

Item 0081 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - G - Tamanho G. Uso geral em limpeza e
higienização com interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica.
Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos
no seu interior.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat, assim como não apresentação de proposta readequada.

28/07/2020 - 19:08:27
FORTE MIX COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

14.674.168/0001-97 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não
apresentação da planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo
estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a ausência da
documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não
apresentação do Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e não apresentação da comprovação de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal previsto no subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

29/07/2020 - 13:40:57 L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
Item 0002 - ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA 1L. Para lavagem e alvejante de roupas,
banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com,
no mínimo, de 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. Embalagem minima 1l.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 13:43:09
CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
Item 0003 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1L. Líquido 70% - GL 70°. Constando data de
fabricação e validade.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 13:43:51
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML. 70% uso geral, incolor. Embalagem minima
de 500ml

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 13:46:14
CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
Item 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML. 70% uso geral, incolor. Embalagem minima
de 500ml



Data Fornecedor CNPJ Detalhe
Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 13:58:48
NORTH DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA

34.175.735/0001-78
Item 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML. 70% uso geral, incolor. Embalagem minima
de 500ml

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:01:05
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0009 - CERA LÍQUIDA 750ML. Indicada para limpeza e polimento de pisos laváveis
porosos ou não porosos. Composição: emulsão de ceras naturais e sintéticas,
resimax, plastificantes, niveladores 750ML

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:03:50
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0018 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPLAY 360ML. Contendo ingrediente ativo:
cloreto de benzalcônio: 0,1%. Embalagem de 360ml.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:04:56 L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
Item 0020 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado, neutro, biodegradável, com
alto poder de limpeza, para lavagem de louça e talheres. Embalgem de 500ml.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:05:51
ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

27.718.661/0001-03

Item 0021 - DETERGENTE DESENGORDURANTE 500ML. Líquido viscoso de cor amarelada
de alta espuma para uso em superfícies de alumínio, cobre, galvanizados, botas de
borrachas e aventais plásticos e outros utensílios sensíveis à causticidade. Embalgem
de 500ml.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:06:25
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0022 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS 10CM. Em plástico, com formato oval de
aproximadamente 10cm de comprimento, cerdas de nylon.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:07:59
COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

22.906.038/0001-60
Item 0022 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS 10CM. Em plástico, com formato oval de
aproximadamente 10cm de comprimento, cerdas de nylon.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com objeto
não compatível com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como
apresentação de prova de regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:08:49
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0023 - ESCOVÃO PARA PISO. Tipo esfregona, com cerdas duras, base em plástico
medindo de 30 a 40cm, com cabo medindo aproximadamente 1,40m, ideal para
limpeza pesada de piso.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:10:25
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0026 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. Composto de espuma de poliuretano
amarela e manta abrasiva de fibra sintética verde. Formato: 110 x 75 x 23mm.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:10:53
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0027 - ESPONJA DE AÇO. Biodegradável, de alta qualidade e resistência. Pacote
com 08 unidades de 60 gramas cada.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:11:25
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0028 - FILME PLÁSTICO (Rolopac). PVC transparente e esticável, nas dimensões:
28cm x 15m.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:14:19
ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

27.718.661/0001-03
Item 0037 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML. Para limpeza em geral. Composição:
tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água. Embalagem de 500 ml

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:15:28
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0037 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML. Para limpeza em geral. Composição:
tensoativo não iônico, conservante, fragrância e água. Embalagem de 500 ml

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:17:09
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0042 - LUSTRA MÓVEIS 200ML: Uso geral em limpeza e lustre de móveis de
madeira. Embalagem de 200ml.



Data Fornecedor CNPJ Detalhe
Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:18:14
ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

27.718.661/0001-03

Item 0044 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX M/CX COM 100 UND - Tamanho M. Para
procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e
homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100
unidades.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:18:59
ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

27.718.661/0001-03

Item 0045 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX P/CX COM 100 UND - Tamanho P. Para
procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e
homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100
unidades.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:21:49
COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO -
EIRELI

22.906.038/0001-60 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com objeto não compatível
com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como apresentação de prova
de regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:23:48
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0048 - PÁ PARA LIXO – CABO LONGO. Material: polipropileno, medindo
aproximadamente (26,5 x 27 x 13,5cm), com cabo de 82cm.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:24:13
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0049 - PANO MULTIUSO PCT COM 5 UND. 85% de algodão. Dimensões: 42 x 70cm.
Pacote com 5 unidades.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:29:20 L COSTA G RAMOS LTDA 33.724.724/0001-37
Item 0061 - SABÃO EM PÓ 1KG. Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de
dissolução. Composição Básica: tensoativo aniônico, biodegradável, acidulante,
perfume, coadjuvantes, pigmento, sal inorgânico e água. Embalagem de 1kg.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:29:37
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0061 - SABÃO EM PÓ 1KG. Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de
dissolução. Composição Básica: tensoativo aniônico, biodegradável, acidulante,
perfume, coadjuvantes, pigmento, sal inorgânico e água. Embalagem de 1kg.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:31:07
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76

Item 0067 - SACO DE LIXO PRETO – 30 LITROS/ PACOTE COM 100 UNIDADES.
Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda
contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 100
unidades.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:31:56
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0068 - SACO DE LIXO PRETO – 50 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado
de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme,
homogênea e com dobras na lateral. Embalagem com 100 unidades.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:32:55
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76

Item 0069 - SACO DE LIXO PRETO – 100 LITROS/ PACOTE COM 50 UND. Confeccionado
de polietileno de baixa densidade, recicláveis ou virgens, solda contínua, uniforme,
homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 75 x 105cm. Embalagem com 50
unidades.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:33:46
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0072 - SODA CÁUSTICA COMUM 1KG. Concentração de 70% (NaOH), contando
data de fabricação e validade.1 KG.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:38:38
SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICO LTDA

23.036.879/0001-27 Abrangendo todo o processo

Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4,
solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea
“g” do Instrumento Convocatório.

29/07/2020 - 14:52:55
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0099 - COTONETE INFANTIL CX COM 75 HASTES. Haste de polipropileno, algodão.
Embalagem com 75 hastes.



Data Fornecedor CNPJ Detalhe
Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:58:05
CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
Item 0111 - FRALDA DESCARTÁVEL XG PCT COM 66 UND - Tamanho XG. Com elástico e
lateral elástica. Componentes atóxicos. Para criança entre 13 a 17 kg. Embalagem
com no minimo 66 unidades.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:58:43
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0112 - LENÇOS UMEDECIDOS 50 UND. Para a higiene de crianças. Em tecido não
tecido, medindo aproximadamente 20 x 15cm, sem álcool etílico. Embalagem do tipo
tira fácil com 50 unidades.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 15:01:30

NASCIMENTO COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI

36.257.948/0001-74
Item 0114 - DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL. em metal, dimensões
mínimas: Altura 140cm, Largura 35cm, profundidade 35cm;com reservatório com
capacidade de no mínimo 1 litro; acionado através de pegal.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no
subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 15:06:32
ARMAZÉM DOS
MEDICAMENTOS EIRELLI -
ME

27.718.661/0001-03
Item 0114 - DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL. em metal, dimensões
mínimas: Altura 140cm, Largura 35cm, profundidade 35cm;com reservatório com
capacidade de no mínimo 1 litro; acionado através de pegal.

Desclassificação: Inabilitada para o item por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado de capacidade técnica com objeto não
compatível com o item 0114.

29/07/2020 - 17:50:08
CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34

Item 0045 - LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX P/CX COM 100 UND - Tamanho P. Para
procedimentos, levemente talcadas. Com fino filme de látex resistente e
homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Caixa com 100
unidades.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

29/07/2020 - 17:58:43
CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
Item 0078 - MÁSCARA DESCARTAVEL SIMPLES CAIXA COM 50 UND, na cor branca, com
elástico. 100% polipropileno, confeccionado em TNT, tecido não tecido, no tamanho
único. Caixa com 50 unidades.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

29/07/2020 - 17:59:24 F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63
Item 0094 - TERMOMETRO DIGITAL CLINICO - com visor digital de fácil visualização;
100% resistente à água; Beep sonoro indicando fim de medição; verificado e
aprovado pelo INMETRO; guarda automaticamente a última temperatura medida.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

29/07/2020 - 17:59:47
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0052 - PALITOS DE DENTE CX COM 100 UND. Roliços em madeira. Caixa com 100
unidades.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

29/07/2020 - 17:59:59
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0059 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G. Multiuso, biodegradável, para
limpeza em geral. Unidades de 200g.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

29/07/2020 - 18:00:13
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0064 - SACO DE FIBRA SINTÉTICA 50KG. Tecido de polipropileno trançado,
laminado com filme de polietileno, baixa densidade. Embalagem para 50kg.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

29/07/2020 - 18:00:34
FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA EIRELI

22.525.037/0001-76
Item 0075 - TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND. Tipo sanfonada. Pacote com 100
unidades.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

29/07/2020 - 18:02:50 J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88

Item 0079 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL - P - Tamanho P. Uso geral em limpeza e
higienização com interior forrado e palma antiderrapante e forma anatômica.
Espessura média 0,55mm e comprimento 300mm. Não permite a entrada de líquidos
no seu interior.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

30/07/2020 - 10:02:38
CEARENSE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

26.436.496/0001-34
Item 0075 - TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND. Tipo sanfonada. Pacote com 100
unidades.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

30/07/2020 - 10:07:06 J LEMOS DE CARVALHO 12.294.602/0001-88
Item 0052 - PALITOS DE DENTE CX COM 100 UND. Roliços em madeira. Caixa com 100
unidades.

Desclassificação: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA
CHAT.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão



Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
30/07/2020 - 14:06 04/08/2020 - 14:00 07/08/2020 - 14:00

0001 - ÁCIDO MURIÁTICO 1L. Solução Aquosa de Cloreto de Hidrogênio; Liquido, Concentração: Mín. 8%. Embalagem minima
de 1l.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

29.520.539/0001-53 30/07/2020 - 14:05:09
Registramos intençaõ de recurso pois apresentamos a planilha de
composição de custo

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

29.520.539/0001-53 04/08/2020 - 10:40:35
Recurso contra decisão que inabilitou a empresa
RecursoMarituba..pdf

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

13/08/2020 - 14:29:17
CONFORME DECISÃO EM ANEXO
JulgamentoDeRecursoGorayeb..pdf

0002 - ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA 1L. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. Embalagem minima 1l.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

33.724.724/0001-37 30/07/2020 - 13:58:43

Apresento intenção de recurso sob a decisão da pregoeira do presente
pregão em desclassificar a empresa L Costa & G Ramos Ltda. Conforme
exigências nos subitens: 15.23; 15.24; 15.25; 18.1 e 21.1, do Edital, Lei
Federal 10.520/2002 Art. 4º - XI, XII, XVI, Decreto Federal 10.024/2019 Art.
7º, Art. 38 `PAR`1º e `PAR`2º, Art. 39, Art. 43 `PAR`4º. A obrigatoriedade
do envio da apresentação da planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é somente
para o licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar, caso não seja
aceito deverá ser feita a convocação para os licitantes subseqüentes por
ordem de classificação, nossa empresa não foi classificada em primeiro
lugar para nenhum item, portanto não existe obrigatoriedade de envio da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios
da exeqüibilidade dos lances ofertados.

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

33.724.724/0001-37 03/08/2020 - 19:19:01
Boa Noite, Senhora Pregoeira, segue em anexo o recurso administrativo.
RecursoMaritubaCastanheiraDistribuidora..pdf

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

13/08/2020 - 14:42:20
CONFORME DECISÃO EM ANEXO.
JulgamentoDeRecursoLCostaEGRamos..pdf

0020 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML. Concentrado, neutro, biodegradável, com alto poder de limpeza, para lavagem de louça
e talheres. Embalgem de 500ml.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

33.724.724/0001-37 30/07/2020 - 13:59:24

Apresento intenção de recurso sob a decisão da pregoeira do presente
pregão em desclassificar a empresa L Costa & G Ramos Ltda. Conforme
exigências nos subitens: 15.23; 15.24; 15.25; 18.1 e 21.1, do Edital, Lei
Federal 10.520/2002 Art. 4º - XI, XII, XVI, Decreto Federal 10.024/2019 Art.
7º, Art. 38 `PAR`1º e `PAR`2º, Art. 39, Art. 43 `PAR`4º. A obrigatoriedade
do envio da apresentação da planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é somente
para o licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar, caso não seja
aceito deverá ser feita a convocação para os licitantes subseqüentes por
ordem de classificação, nossa empresa não foi classificada em primeiro
lugar para nenhum item, portanto não existe obrigatoriedade de envio da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios
da exeqüibilidade dos lances ofertados.

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento



CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

33.724.724/0001-37 03/08/2020 - 19:19:26
Boa Noite, Senhora Pregoeira, segue em anexo o recurso administrativo.
RecursoMaritubaCastanheiraDistribuidora..pdf

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

13/08/2020 - 14:46:38
CONFORME DECISÃO EM ANEXO.
JulgamentoDeRecursoLCostaEGRamos..pdf

0061 - SABÃO EM PÓ 1KG. Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de dissolução. Composição Básica: tensoativo
aniônico, biodegradável, acidulante, perfume, coadjuvantes, pigmento, sal inorgânico e água. Embalagem de 1kg.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

33.724.724/0001-37 30/07/2020 - 13:59:53

Apresento intenção de recurso sob a decisão da pregoeira do presente
pregão em desclassificar a empresa L Costa & G Ramos Ltda. Conforme
exigências nos subitens: 15.23; 15.24; 15.25; 18.1 e 21.1, do Edital, Lei
Federal 10.520/2002 Art. 4º - XI, XII, XVI, Decreto Federal 10.024/2019 Art.
7º, Art. 38 `PAR`1º e `PAR`2º, Art. 39, Art. 43 `PAR`4º. A obrigatoriedade
do envio da apresentação da planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados, de
acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é somente
para o licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar, caso não seja
aceito deverá ser feita a convocação para os licitantes subseqüentes por
ordem de classificação, nossa empresa não foi classificada em primeiro
lugar para nenhum item, portanto não existe obrigatoriedade de envio da
planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios
da exeqüibilidade dos lances ofertados.

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

33.724.724/0001-37 03/08/2020 - 19:19:41
Boa Noite, Senhora Pregoeira, segue em anexo o recurso administrativo.
RecursoMaritubaCastanheiraDistribuidora..pdf

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

13/08/2020 - 14:47:24
CONFORME DECISÃO EM ANEXO.
JulgamentoDeRecursoLCostaEGRamos..pdf

0070 - SACO DE LIXO PRETO – 200 LITROS/ PACOTE COM 100 UND. Confeccionado de polietileno de baixa densidade, recicláveis
ou virgens, solda contínua, uniforme, homogênea e com dobras na lateral. Dimensões: 90 x 115cm. Embalagem com 200
unidades.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

29.520.539/0001-53 30/07/2020 - 14:03:53
Registramos intençaõ de recurso pois apresentamos a planilha de
composição de custos

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

29.520.539/0001-53 04/08/2020 - 10:42:36
recurso contra decisão que inabilitou esta empresa
RecursoMarituba..pdf

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

13/08/2020 - 14:48:16
CONFORME DECISÃO EM ANEXO.
JulgamentoDeRecursoGorayeb..pdf

0078 - MÁSCARA DESCARTAVEL SIMPLES CAIXA COM 50 UND, na cor branca, com elástico. 100% polipropileno, confeccionado
em TNT, tecido não tecido, no tamanho único. Caixa com 50 unidades.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.495.858/0001-90 30/07/2020 - 14:01:07

Manifestamos nossa intenção de recurso quanto a nossa desclassificação,
pois nosso contrato é consolidado, apresentamos a devida Declaração e
preço não é inexequível. Conforme Lei 8666/93 preço inexequível e abaixo
de 70% do valor estimado, inclusive fomos desclassificados antes da etapa
de lances.

Deferido

0100 - CREME DENTAL INFANTIL 50G. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado
em tubos plásticos de 50g.

Intenções de Recurso



CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.495.858/0001-90 30/07/2020 - 14:01:22

Manifestamos nossa intenção de recurso quanto a nossa desclassificação,
pois nosso contrato é consolidado, apresentamos a devida Declaração e
preço não é inexequível. Conforme Lei 8666/93 preço inexequível e abaixo
de 70% do valor estimado, inclusive fomos desclassificados antes da etapa
de lances.

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

11.495.858/0001-90 04/08/2020 - 13:15:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE MARITUBA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0112020 – PE-SRP-PMM-
SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290620/2020 – PMM/SEMED ALG BRA
Marituba..pdf

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

13/08/2020 - 14:49:21
CONFORME DECISÃO EM ANEXO.
JulgamentoDeRecursoAlg..pdf

0103 - CREME REPELENTE SEM ÁLCOOL ETÍLICO 120G. Gênero Infantil. Características gerais: fórmula dermatologicamente
sem álcool etílico, forma uma camada protetora deixando um cheirinho suave na pele. Embalagem minima de 120g.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.495.858/0001-90 30/07/2020 - 14:01:29

Manifestamos nossa intenção de recurso quanto a nossa desclassificação,
pois nosso contrato é consolidado, apresentamos a devida Declaração e
preço não é inexequível. Conforme Lei 8666/93 preço inexequível e abaixo
de 70% do valor estimado, inclusive fomos desclassificados antes da etapa
de lances.

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

11.495.858/0001-90 04/08/2020 - 13:16:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE MARITUBA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0112020 – PE-SRP-PMM-
SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290620/2020 – PMM/SEMED ALG BRA
Marituba..pdf

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

13/08/2020 - 14:50:12
CONFORME DECISÃO EM ANEXO.
JulgamentoDeRecursoAlg..pdf

0106 - ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas
arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado.

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.495.858/0001-90 30/07/2020 - 14:01:35

Manifestamos nossa intenção de recurso quanto a nossa desclassificação,
pois nosso contrato é consolidado, apresentamos a devida Declaração e
preço não é inexequível. Conforme Lei 8666/93 preço inexequível e abaixo
de 70% do valor estimado, inclusive fomos desclassificados antes da etapa
de lances.

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento

11.495.858/0001-90 04/08/2020 - 13:16:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE MARITUBA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0112020 – PE-SRP-PMM-
SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290620/2020 – PMM/SEMED ALG BRA
Marituba..pdf

Indeferido

Julgamento

Data do Julgamento Justificativa

13/08/2020 - 14:55:28
CONFORME DECISÃO EM ANEXO.
JulgamentoDeRecursoAlg..pdf

Chat
Data Apelido Frase
27/07/2020 - 09:33:54 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

27/07/2020 - 09:34:57 Pregoeiro Bom dia Senhores licitantes, estamos dando inicio a analise das propostas.



Data Apelido Frase
27/07/2020 - 10:09:44 Sistema O item 0069 teve uma proposta de valor unitário R$ 20,76 cancelado pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:09:44 Sistema
Motivo: Proposta rejeitada por esta em desconformidade com os requisitos estabelecidos no edital,
conforme critérios preconizados no item 18 do Instrumento Convocatório.

27/07/2020 - 10:10:56 Sistema O item 0083 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,95 cancelado pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:10:56 Sistema
Motivo: Proposta rejeitada por esta em desconformidade com os requisitos estabelecidos no edital,
conforme critérios preconizados no item 18 do Instrumento Convocatório.

27/07/2020 - 10:11:30 Sistema O item 0106 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,00 cancelado pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:11:30 Sistema
Motivo: Proposta rejeitada por esta em desconformidade com os requisitos estabelecidos no edital,
conforme critérios preconizados no item 18 do Instrumento Convocatório.

27/07/2020 - 10:12:01 Sistema O item 0114 teve uma proposta de valor unitário R$ 300,00 cancelado pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:12:01 Sistema
Motivo: Proposta rejeitada por esta em desconformidade com os requisitos estabelecidos no edital,
conforme critérios preconizados no item 18 do Instrumento Convocatório.

27/07/2020 - 10:12:14 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

27/07/2020 - 10:12:18 Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

27/07/2020 - 10:12:18 Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

27/07/2020 - 10:12:18 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.

27/07/2020 - 10:12:49 Pregoeiro Senhores licitantes, iremos dar inicio a fase de lances.

27/07/2020 - 10:13:14 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:13:14 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:13:16 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:13:16 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:22:07 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:22:07 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:22:08 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:22:08 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:22:11 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:22:11 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:22:38 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:22:38 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:25:47 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:25:47 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:27:59 Sistema O item 0001 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:27:59 Sistema O item 0002 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:33:17 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:33:17 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:33:18 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:33:18 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:33:19 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:33:19 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:34:35 Sistema O item 0003 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:36:45 Sistema O item 0006 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:38:05 Sistema O item 0004 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:38:59 Sistema O item 0007 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:48:30 Sistema O item 0010 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:49:46 Sistema O item 0005 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:50:30 Sistema O item 0008 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:50:43 Sistema O item 0009 foi encerrado.

27/07/2020 - 10:50:52 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:50:52 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:50:53 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:50:53 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:50:54 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:50:54 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:50:55 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:50:55 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:50:56 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:50:56 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:50:57 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:50:57 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:50:59 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:50:59 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:51:00 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:51:00 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:51:00 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:51:00 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 10:51:01 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 10:51:01 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:44 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:44 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



Data Apelido Frase
27/07/2020 - 11:02:45 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:45 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:46 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:46 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:46 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:46 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:50 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:50 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:50 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:50 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:51 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:51 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:54 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:54 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:55 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:55 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:02:56 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:02:56 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:03:04 Sistema O item 0014 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:03:32 Sistema O item 0020 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:04:39 Sistema O item 0011 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:04:45 Sistema O item 0019 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:05:11 Sistema O item 0017 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:05:44 Sistema O item 0012 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:05:54 Sistema O item 0016 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:07:25 Sistema O item 0013 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:08:05 Sistema O item 0015 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:08:25 Sistema O item 0018 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:13:33 Sistema O item 0026 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:15:25 Sistema O item 0029 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:15:31 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:31 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:32 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:32 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:34 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:34 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:36 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:36 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:36 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:36 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:37 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:37 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:40 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:40 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:41 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:41 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:41 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:41 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:15:42 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:15:42 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:17:16 Sistema O item 0030 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:18:31 Sistema O item 0027 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:18:31 Sistema O item 0028 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:19:28 Sistema O item 0022 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:20:21 Sistema O item 0023 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:23:10 Sistema O item 0025 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:24:26 Sistema O item 0024 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:27:52 Sistema O item 0036 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:28:57 Sistema O item 0021 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:29:29 Sistema O item 0035 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:29:30 Sistema O item 0031 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:29:30 Sistema O item 0034 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:29:51 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:29:51 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:29:52 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:29:52 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:29:53 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:29:53 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:29:55 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:29:55 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:29:57 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:29:57 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:30:04 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:30:04 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



Data Apelido Frase
27/07/2020 - 11:30:06 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:30:06 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:30:08 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:30:08 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:30:10 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:30:10 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:30:11 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:30:11 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:30:33 Sistema O item 0033 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:30:56 Sistema O item 0032 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:31:25 Sistema O item 0038 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:33:09 Sistema O item 0040 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:33:16 Sistema O item 0037 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:38:24 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:24 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:26 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:26 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:27 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:27 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:31 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:31 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:32 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:32 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:34 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:34 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:36 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:36 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:37 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:37 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:38 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:38 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:38:39 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:38:39 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:42:43 Sistema O item 0039 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:43:14 Sistema O item 0046 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:43:38 Sistema O item 0047 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:45:50 Sistema O item 0042 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:47:07 Sistema O item 0049 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:47:50 Sistema O item 0050 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:48:34 Sistema O item 0045 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:48:58 Sistema O item 0053 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:49:47 Sistema O item 0052 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:50:26 Sistema O item 0056 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:51:03 Sistema O item 0051 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:51:08 Sistema O item 0044 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:51:30 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:30 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:30 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:30 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:31 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:31 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:32 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:32 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:36 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:36 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:37 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:37 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:39 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:39 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:42 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:42 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:44 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:44 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:51:45 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:51:45 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 11:52:50 Sistema O item 0059 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:53:38 Sistema O item 0057 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:53:58 Sistema O item 0048 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:54:31 Sistema O item 0060 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:57:07 Sistema O item 0058 foi encerrado.

27/07/2020 - 11:57:28 Sistema O item 0041 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:00:16 Sistema O item 0043 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:00:48 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:00:48 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



Data Apelido Frase
27/07/2020 - 12:00:48 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:00:48 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:00:49 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:00:49 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:00:50 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:00:50 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:00:51 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:00:51 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:00:52 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:00:52 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:00:53 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:00:53 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:00:55 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:00:55 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:00:58 Sistema O item 0054 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:02:26 Sistema O item 0055 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:04:46 Sistema O item 0064 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:05:07 Sistema O item 0061 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:07:19 Sistema O item 0063 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:10:37 Sistema O item 0062 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:10:47 Sistema O item 0065 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:10:50 Sistema O item 0066 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:11:11 Sistema O item 0077 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:11:35 Sistema O item 0070 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:12:03 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:12:03 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:12:04 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:12:04 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:13:38 Sistema O item 0071 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:13:59 Sistema O item 0078 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:15:29 Sistema O item 0068 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:17:20 Sistema O item 0076 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:17:44 Sistema O item 0073 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:21:06 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:06 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:07 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:07 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:08 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:08 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:10 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:10 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:11 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:11 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:11 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:11 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:12 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:12 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:14 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:14 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:15 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:15 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:15 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:21:15 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:21:35 Sistema O item 0074 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:22:32 Sistema O item 0067 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:22:38 Sistema O item 0075 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:29:26 Sistema O item 0079 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:29:32 Sistema O item 0080 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:31:32 Sistema O item 0086 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:31:32 Sistema O item 0087 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:31:38 Sistema O item 0089 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:31:38 Sistema O item 0090 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:32:56 Sistema O item 0082 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:34:48 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:34:48 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:34:49 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:34:49 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:34:51 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:34:51 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:34:52 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:34:52 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:34:54 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:34:54 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:34:55 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.



Data Apelido Frase
27/07/2020 - 12:34:55 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:34:55 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:34:55 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:34:59 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:34:59 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:35:00 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:35:00 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:35:03 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:35:03 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:35:38 Sistema O item 0083 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:35:44 Sistema O item 0081 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:35:44 Sistema O item 0084 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:35:47 Sistema O item 0072 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:38:23 Sistema O item 0088 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:38:56 Sistema O item 0085 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:45:11 Sistema O item 0094 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:47:53 Sistema O item 0093 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:48:28 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:28 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:29 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:29 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:29 Sistema O item 0099 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:48:31 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:31 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:32 Sistema O item 0095 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:48:33 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:33 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:34 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:34 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:35 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:35 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:38 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:38 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:39 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:39 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:40 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:40 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:48:41 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 12:48:41 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 12:49:11 Sistema O item 0100 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:49:23 Sistema O item 0098 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:50:02 Sistema O item 0096 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:51:02 Sistema O item 0092 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:52:59 Sistema O item 0097 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:55:38 Sistema O item 0069 foi encerrado.

27/07/2020 - 12:59:41 Sistema O item 0106 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:00:47 Sistema O item 0101 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:00:56 Sistema O item 0104 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:02:20 Sistema O item 0103 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:03:35 Sistema O item 0102 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:03:53 Sistema O item 0091 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:04:38 Sistema O item 0105 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:05:38 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 13:05:38 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 13:05:39 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 13:05:39 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 13:05:40 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 13:05:40 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 13:05:42 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 13:05:42 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2020 - 13:06:32 Sistema O item 0107 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:08:44 Sistema O item 0109 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:21:08 Sistema O item 0108 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:23:29 Sistema O item 0112 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:26:53 Sistema O item 0113 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:27:29 Sistema O item 0111 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:31:41 Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 269,00 para o item 0114 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

27/07/2020 - 13:33:50 Sistema O item 0114 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:47:26 Sistema O item 0110 foi encerrado.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0001 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,70 e marca
otimo brilho.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0002 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,20 e marca
isabel.



Data Apelido Frase

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0003 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,80 e marca
limpemax.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0004 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 4,10 e marca
afins.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0005 teve como arrematante EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 29,88 e marca UNIMIX.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0006 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 8,10 e marca
uau.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0007 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,79 e marca MARIPLAST.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0008 teve como arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,40 e marca Arqplast.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0009 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,10 e marca
bry.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0010 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,50 e marca
mercoplast.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0011 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,10 e marca
ultracopo.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0012 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,00 e marca
ultracopo.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0013 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 5,00 e marca
sbp.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0014 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,43 e marca BETTANIN.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0015 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,58 e marca BETTANIN.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0016 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,60 e marca
economico.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0017 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,40 e marca
economico.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0018 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 6,30 e marca
glayde.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0019 teve como arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,70 e marca LIMPA MAIS.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0020 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,90 e
marca LIMPE MAIS.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0021 teve como arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 1,39 e marca UNIDADE DE 500 ML.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0022 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,70 e marca
escovabras.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0023 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 5,90 e marca
condor.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0024 teve como arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 10,50 e marca VARREBEM.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0025 teve como arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 11,60 e marca VARREBEM.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0026 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 0,45 e marca
brilex.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0027 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,10 e marca
assolan.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0028 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,78 e marca WYDA.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0029 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,06 e marca COLGATE.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0030 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 0,90 e marca
sao joao.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0031 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,50 e marca
ultra.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0032 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,40 e marca
ultra.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0033 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,50 e marca
ultra.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0034 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,50 e marca
ultra.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0035 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 0,80 e marca
liz.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0036 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,01 e marca ASSOLAN.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0037 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,40 e marca
uau.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0038 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,20 e marca
otimo brilho.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0039 teve como arrematante EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 7,85 e marca UNIMIX.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0040 teve como arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,50 e marca PRATICE.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0041 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 38,17 e marca MARIPLAST.



Data Apelido Frase

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0042 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,60 e marca
bry.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0043 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 27,20 e
marca supermax.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0044 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 25,00 e
marca supermax.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0045 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 26,10 e
marca supermax.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0046 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,69 e marca PEROBA.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0047 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,00 e marca
arqplast.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0048 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 4,70 e marca
santa maria.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0049 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,40 e marca
alklin.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0050 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,20 e marca
algo bom.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0051 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,40 e marca
sao joao.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0052 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,54 e marca GINA.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0053 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,92 e marca GUARANI.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0054 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 39,30 e
marca pimpo.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0055 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 6,70 e marca
snob.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0056 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,12 e marca PRAFESTA.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0057 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,10 e marca
aguiar.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0058 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 4,40 e marca
aguiar.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0059 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 0,80 e marca
marajo.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0060 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,30 e marca
economico.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0061 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,80 e marca
invicto.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0062 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 11,80 e
marca liz.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0063 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,50 e marca
asseptol.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0064 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,14 e marca CETRA.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0065 teve como arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME - ME com valor unitário de R$
20,50 e marca SABONETEIRA DE PAREDE DISPENSER HIGIENIZ.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0066 teve como arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME - ME com valor unitário de R$
17,90 e marca SUPOTE DE PAPEL TOALHA,material plástico.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0067 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 8,40 e marca
rava.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0068 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 13,30 e
marca rava.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0069 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 13,90 e
marca rava.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0070 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 30,00 e
marca rava.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0071 teve como arrematante VS Delgado Comércio Eirelli - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,93
e marca proezA.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0072 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 6,20 e marca
otimo brilho.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0073 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,90 e
marca ULTRA CLEAN.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0074 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,70 e marca
lenida.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0075 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 8,50 e marca
descarpack.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0076 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,00 e marca
bettanin.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0077 teve como arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 8,00 e marca Amapará.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0078 teve como arrematante Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS com
valor unitário de R$ 35,00 e marca Descartável.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0079 teve como arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 1,79 e marca PAR.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0080 teve como arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 1,79 e marca PAR.
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27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0081 teve como arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de
R$ 1,88 e marca PAR.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0082 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,88 e marca LOLLY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0083 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,00 e
marca CHICO.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0084 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,40 e
marca CHICO.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0085 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 10,17 e marca ATLANTICA.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0086 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 5,68 e marca LILLO.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0087 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,16 e marca LOLLY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0088 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,39 e marca KEL.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0089 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,99 e marca JOHNSON´S BABY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0090 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 9,88 e marca LILLO.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0091 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 9,00 e marca LILLO.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0092 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,37 e marca LOLLY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0093 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,44 e marca COTTON.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0094 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 17,38 e marca INCOTERM.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0095 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,77 e marca JOHNSON´S BABY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0096 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,29 e marca JOHNSON´S BABY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0097 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,65 e marca JOHNSON´S BABY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0098 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 8,18 e marca JOHNSON´S BABY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0099 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,36 e marca COTTON.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0100 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,41 e marca COLGATE.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0101 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,07 e marca JOHNSON´S BABY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0102 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,24 e marca JOHNSON´S BABY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0103 teve como arrematante Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS com
valor unitário de R$ 10,00 e marca REPEL 120ML.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0104 teve como arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME - ME com valor unitário de R$
1,15 e marca SABONETE EM BARRA INFANTIL 80G.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0105 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 4,20 e marca
asseptol.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0106 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,36 e marca COLGATE.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0107 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,37 e marca JOHNSON´S BABY.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0108 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 11,00 e
marca creme.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0109 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com valor unitário de R$ 30,00 e
marca POMPOM.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0110 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,80 e
marca POMPOM.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0111 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 17,30 e
marca creme.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0112 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 5,40 e marca
pampers.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0113 teve como arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 49,88 e marca LIK LUC.

27/07/2020 - 13:49:34 Sistema
O item 0114 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 268,50 e
marca paulitec.

27/07/2020 - 13:49:37 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

27/07/2020 - 13:50:25 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2020 às 15:50.

27/07/2020 - 13:51:24 Pregoeiro
Peço aos licitantes que observem o prazo limite para negociação e envio das propostas readequadas
via sistema.
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27/07/2020 - 13:52:51 Pregoeiro

Solicito aos licitantes que ofereceram lances manifestamente inexequíveis de acordo com o descrito
no subitem 18.3 bem como no Art. 48, parágrafo 1º, inciso. II, alínea b da lei de Licitações - Lei
8666/93, que demonstre a viabilidade dos valores ofertados, através de planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios necessários para aferição das informações apresentadas,
em conformidade e no prazo estipulado no item 18.4 do instrumento convocatório. As informações
aqui solicitadas deverão ser enviadas para o E-mail: licitasemedmarituba@gmail.com devidamente
identificados e assinados por seus representantes legais.

27/07/2020 - 13:52:52 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0007: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item e boa qualidade.

27/07/2020 - 13:54:28 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0014: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item e boa qualidade.

27/07/2020 - 13:54:55 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0015: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:55:24 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0028: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:55:41 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0029: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:56:05 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0036: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:56:26 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0046: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:56:39 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0041: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:56:59 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0052: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:57:12 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0053: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:57:23 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0056: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item e boa qualidade.

27/07/2020 - 13:57:56 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0064: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:58:26 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0082: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:58:41 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0085: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:58:53 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0086: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:59:07 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0087: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:59:23 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0088: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:59:37 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0089: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 13:59:49 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0090: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:00:17 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0091: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:00:28 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0092: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:00:43 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0093: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:01:02 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0093: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:01:16 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0094: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:01:31 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0095: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:01:50 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0095: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:02:06 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0097: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:02:23 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0098: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:02:35 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0100: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:02:58 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0101: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:03:15 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0102: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:03:28 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0106: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:03:33 F. EDU REPRESENTACO...
Negociação Item 0005: Boa Tarde, Sr. Pregoeiro infelizmente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade

27/07/2020 - 14:03:42 F. FORTE MIX COMERCI...
Negociação Item 0019: Ilmo Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como baixar mais, estamos no nosso
limite

27/07/2020 - 14:03:47 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0107: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.

27/07/2020 - 14:04:08 F. MOBILE BRASIL COM...
Documentação Item 0113: Boa Tarde, Ilmo Sr. Pregoeiro infelismente já estamos no valor limite para o
fornecimento do item de boa qualidade.
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27/07/2020 - 14:04:16 F. FORTE MIX COMERCI...
Negociação Item 0024: Ilmo Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como baixar mais, estamos no nosso
limite

27/07/2020 - 14:04:40 F. FORTE MIX COMERCI...
Negociação Item 0025: Ilmo Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como baixar mais, estamos no nosso
limite

27/07/2020 - 14:05:07 F. FORTE MIX COMERCI...
Negociação Item 0040: Ilmo Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos como baixar mais, estamos no nosso
limite

27/07/2020 - 14:06:24 F. EDU REPRESENTACO...
Negociação Item 0039: Boa tarde, Sr. pregoeiro, estamos no valor limite do nosso produto, até com o
preço abaixo do mercado, não tem como negociar ou baixar mais

27/07/2020 - 14:12:53 F. C W ALENCAR COMER... Documentação Item 0065: sr. pregoeiro, ja estamos com valor minino.

27/07/2020 - 14:13:15 F. C W ALENCAR COMER...
Documentação Item 0066: Sr. pregoeiro, no Itens arrematados por nossa empresa, não conseguiremos
ceder mais nenhum desconto

27/07/2020 - 14:16:04 Sistema Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:16:09 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:16:48 Sistema Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:16:54 Sistema Proposta readequada do item 0077 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:17:14 Sistema Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:17:26 F. C W ALENCAR COMER...
Documentação Item 0104: SR. PREGOEIRO, SOLICITAMOS O DECLINIO DO ITEM EM QUESTAO, O PREÇO
FOI DIGITADO ERRADO.

27/07/2020 - 14:17:49 Sistema Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:18:22 Sistema Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:18:31 Sistema Proposta readequada do item 0071 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:18:57 Sistema Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:19:42 Sistema Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:20:14 Sistema Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:20:37 Sistema Proposta readequada do item 0012 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:21:01 Sistema Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:21:49 Sistema Proposta readequada do item 0016 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:23:39 Sistema Proposta readequada do item 0017 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:24:08 Sistema Proposta readequada do item 0018 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:25:22 Sistema Proposta readequada do item 0022 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:25:48 Sistema Proposta readequada do item 0023 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:27:04 Sistema Proposta readequada do item 0026 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:27:44 Sistema Proposta readequada do item 0065 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:27:53 Sistema Proposta readequada do item 0066 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:28:03 Sistema Proposta readequada do item 0027 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:28:41 Sistema Proposta readequada do item 0030 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:29:09 Sistema Proposta readequada do item 0031 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:29:31 Sistema Proposta readequada do item 0032 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:29:35 Sistema Proposta readequada do item 0039 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:30:17 Sistema Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:30:32 Sistema Proposta readequada do item 0033 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:31:50 Sistema Proposta readequada do item 0034 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:32:18 Sistema Proposta readequada do item 0035 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:33:17 Sistema Proposta readequada do item 0037 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:33:45 Sistema Proposta readequada do item 0038 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:34:14 Sistema Proposta readequada do item 0042 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:34:37 Sistema Proposta readequada do item 0043 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:35:20 Sistema Proposta readequada do item 0044 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:37:06 Sistema Proposta readequada do item 0045 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:37:49 Sistema Proposta readequada do item 0047 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:38:15 Sistema Proposta readequada do item 0048 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:38:37 Sistema Proposta readequada do item 0049 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:39:00 Sistema Proposta readequada do item 0050 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:39:33 Sistema Proposta readequada do item 0051 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:39:55 Sistema Proposta readequada do item 0054 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:40:20 Sistema Proposta readequada do item 0055 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:40:44 Sistema Proposta readequada do item 0057 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:41:10 Sistema Proposta readequada do item 0058 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:41:34 Sistema Proposta readequada do item 0059 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:41:58 Sistema Proposta readequada do item 0060 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:42:25 Sistema Proposta readequada do item 0061 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:42:48 Sistema Proposta readequada do item 0062 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:43:12 Sistema Proposta readequada do item 0063 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:43:41 Sistema Proposta readequada do item 0067 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:44:05 Sistema Proposta readequada do item 0068 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:44:39 Sistema Proposta readequada do item 0069 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:45:11 Sistema Proposta readequada do item 0070 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:45:45 Sistema Proposta readequada do item 0072 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:46:17 Sistema Proposta readequada do item 0074 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:47:50 Sistema Proposta readequada do item 0075 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:49:04 Sistema Proposta readequada do item 0076 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:49:57 Sistema Proposta readequada do item 0105 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:50:25 Sistema Proposta readequada do item 0108 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:51:06 Sistema Proposta readequada do item 0111 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:51:37 Sistema Proposta readequada do item 0112 foram anexadas ao processo.
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27/07/2020 - 14:52:03 Sistema Proposta readequada do item 0114 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:53:35 Sistema Proposta readequada do item 0019 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:53:53 Sistema Proposta readequada do item 0024 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:54:04 Sistema Proposta readequada do item 0025 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 14:54:19 Sistema Proposta readequada do item 0040 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:01:29 Sistema Proposta readequada do item 0078 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:03:21 Sistema Proposta readequada do item 0103 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:20:45 Sistema Proposta readequada do item 0020 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:21:23 Sistema Proposta readequada do item 0073 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:21:52 Sistema Proposta readequada do item 0083 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:22:07 Sistema Proposta readequada do item 0084 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:22:35 Sistema Proposta readequada do item 0109 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:22:47 Sistema Proposta readequada do item 0110 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:24:57 Sistema Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:25:15 Sistema Proposta readequada do item 0014 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:25:25 Sistema Proposta readequada do item 0015 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:25:44 Sistema Proposta readequada do item 0028 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:25:53 Sistema Proposta readequada do item 0029 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:26:16 Sistema Proposta readequada do item 0036 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:26:31 Sistema Proposta readequada do item 0046 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:26:46 Sistema Proposta readequada do item 0041 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:27:12 Sistema Proposta readequada do item 0052 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:29:03 Sistema Proposta readequada do item 0053 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:29:18 Sistema Proposta readequada do item 0056 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:29:42 Sistema Proposta readequada do item 0064 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:30:00 Sistema Proposta readequada do item 0082 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:30:09 Sistema Proposta readequada do item 0085 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:30:18 Sistema Proposta readequada do item 0086 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:30:28 Sistema Proposta readequada do item 0087 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:30:37 Sistema Proposta readequada do item 0088 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:30:47 Sistema Proposta readequada do item 0089 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:30:58 Sistema Proposta readequada do item 0090 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:31:34 Sistema Proposta readequada do item 0091 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:31:43 Sistema Proposta readequada do item 0092 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:31:51 Sistema Proposta readequada do item 0093 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:31:59 Sistema Proposta readequada do item 0094 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:32:10 Sistema Proposta readequada do item 0095 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:32:19 Sistema Proposta readequada do item 0096 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:32:30 Sistema Proposta readequada do item 0097 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:32:43 Sistema Proposta readequada do item 0098 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:32:53 Sistema Proposta readequada do item 0099 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:33:04 Sistema Proposta readequada do item 0100 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:33:22 Sistema Proposta readequada do item 0101 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:33:33 Sistema Proposta readequada do item 0102 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:33:47 Sistema Proposta readequada do item 0106 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:33:58 Sistema Proposta readequada do item 0107 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:34:49 Sistema Proposta readequada do item 0113 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:49:13 F. MARIA ELIANE PEREIRA Negociação Item 0001: ja estamos no limite

27/07/2020 - 15:50:13 F. MARIA ELIANE PEREIRA Documentação Item 0002: Sr. pregoeiro, ja estou no limite maximo de todos os itens

27/07/2020 - 16:06:21 Pregoeiro

Boa tarde, informamos que transcorrido o prazo concedido por esta Pregoeira para que as licitantes
que ofertaram lances manifestadamente inexequíveis comprovassem a exequibilidade dos mesmos,
passamos para a verificação dos e-mails recebidos onde foi verificado apenas a apresentação de
documentação por parte das empresas MARIA ELIANE PEREIRA E Y M GORAYEB SANTOS no prazo
estipulado no subitem 18.4 do instrumento convocatório. As quais passaram por analise.

27/07/2020 - 16:14:52 Pregoeiro
Suspendemos a presente sessão para analise das propostas readequadas bem como planilha de
composição de custos para posterior analise da documentação de habilitação. Desde já a reabertura
da sessão ficará designada para o dia 28 de julho de 2020, as 10h.

28/07/2020 - 10:03:58 Pregoeiro
Bom dia Senhores licitantes, reabrimos a presente Sessão informando que seguimos em analise das
propostas readequadas bem como planilha de composição de custos para posterior analise da
documentação de habilitação, a qual será conhecida em alguns minutos.

28/07/2020 - 11:18:25 Pregoeiro
Senhores licitantes, informamos que as planilhas de composição de custos apresentadas pelas
empresas MARIA ELIANE PEREIRA - ME e Y M GORAYEB SANTOS - ME já estão disponíveis para consulta
em Documentos da Licitação neste sistema.

28/07/2020 - 11:41:59 Pregoeiro Senhores licitantes, suspendo a presente sessão para almoço com retorno as 14h30min do dia de hoje.

28/07/2020 - 14:38:57 Pregoeiro Boa tarde Senhores Licitantes, reabrimos a presente sessão.

28/07/2020 - 14:39:58 Pregoeiro

Após recebimento da documentação, para comprovação de exequibilidade do lance ofertado,
apresentada pelas empresas Y M GORAYEB SANTOS - ME e MARIA ELIANE PEREIRA - ME foi realizada
análise em conjunto pelos técnicos que compõem a Coordenação de Licitações e Contratos
Administrativos da Secretaria Municipal de Educação de Marituba, onde constatou-se que as mesmas
não reuniram os critérios suficientes para sua aceitabilidade conforme descritos no item 18.4 do
Instrumento Convocatório, bem como solicitado via chat, uma vez que ambas empresas apresentaram
planilhas de forma genérica sem descrição satisfatória e comprovação das informações apresentadas,
em especial na planilha apresentada pela empresa MARIA ELIANE FEREIRA 13 ME que se quer consta o
custo do produto o qual sofre os acréscimos de impostos, fretes e afins.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado no processo.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
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28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 2,80 e marca LIMPA MAIS.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 1,30 e marca UNIMIX.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 3,90 e marca UNIMIX.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0004 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
4,29 e marca ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500 ML..

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0006 tem como novo arrematante EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 8,49 e marca UNIMIX.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0009 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
3,12 e marca UNIDADE DE 750 ML.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0010 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 3,58 e marca ECOPLAST.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0011 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 2,17 e marca COPOBRAS.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0012 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1,09 e marca COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 50 ML/PCT C.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0013 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 5,08 e marca STRAIK.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0016 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com valor unitário de R$ 2,70 e marca
BELLADONA.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0017 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 1,50 e marca LIMPA MAIS.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0018 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
6,35 e marca DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360 ML..

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0022 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
1,80 e marca UNIDADE.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0023 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 5,91 e marca VARREBEM.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0026 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
0,50 e marca UNIDADE.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0027 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
1,19 e marca PACOTE COM 8 UNIDADES.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0030 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 0,98 e marca DULAR.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0031 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 1,68 e marca PRAFESTA.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0032 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 1,57 e marca PRAFESTA.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0033 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1,59 e marca GARFOS DESCARTÁVEIS- REFEIÇÃO PCT COM 50.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0034 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1,59 e marca GARFOS DESCARTÁVEIS- SOBREMESA PCT COM 5.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0035 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 0,89 e marca SCALA.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0037 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 1,50 e marca ALPES.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0038 tem como novo arrematante EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 1,25 e marca UNIMIX.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0042 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
2,79 e marca UNIDADE DE 200 ML.
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28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0043 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 27,30 e marca VABENE.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0044 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 25,11 e marca VABENE.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0045 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 26,21 e marca VABENE.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0047 tem como novo arrematante COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI com valor
unitário de R$ 2,16 e marca ARQPLAST.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0048 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
4,77 e marca UNIDADE.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0049 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 1,50 e marca ESFERELUX.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0050 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 2,34 e marca ECOTEXTIL.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0051 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 1,58 e marca TM TEXTIL.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0054 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 39,40 e marca ALPINO.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0055 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 6,99 e marca SCALA.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0057 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 3,28 e marca PROTELIMP.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0058 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 4,59 e marca PROTELIMP.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0059 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 0,87 e marca BARRA.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0060 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 3,38 e marca BARRA.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0061 tem como novo arrematante L COSTA G RAMOS LTDA com valor unitário de R$ 2,82 e marca
GUARANI.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0062 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 11,87 e marca CLEAN.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0063 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 3,67 e marca CLEAN.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0067 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
8,50 e marca PACOTE COM 100 UNIDADES.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0068 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
13,41 e marca PACOTE COM 100 UNIDADES.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0069 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
13,99 e marca PACOTE COM 50 UNIDADES.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0070 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 30,19 e marca DELIXO.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0072 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 6,30 e marca BRAMIX.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0074 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com valor unitário de R$ 3,78 e marca
SUZUKI.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0075 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com valor unitário de R$ 8,69 e marca
VOLK.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0076 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com valor unitário de R$ 3,10 e marca
CONDOR.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.
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28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0105 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 4,38 e marca JOHNSON´S BABY.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0108 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com valor unitário de R$ 11,10 e marca
POMPOM.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0111 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com valor unitário de R$ 17,40 e marca
POMPOM.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0112 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
5,50 e marca EMBALAGEM COM 5O UNIDADES.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:48:15 Sistema
O item 0114 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 269,00 e marca Bahaus.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:16 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0009; 0010; 0011; 0012;
0013; 0016; 0017; 0018; 0022; 0023; 0026; 0027; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0037; 0038; 0042; 0043;
0044; 0045; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0054; 0055; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0067; 0068;
0069; 0070; 0072; 0074; 0075; 0076; 0105; 0108; 0111; 0112 e 0114, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da proposta (conforme
registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de composição de custos e demais
documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados de forma satisfatória, de acordo
com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat. Inabilitada para o
certame por não apresentar as alterações contratuais sofrida pela empresa desde sua constituição
como MEI, onde foi anexado apenas o Certificado de... (CONTINUA)

28/07/2020 - 18:48:17 Sistema

(CONT. 1) M icroempreendedor Individual não sendo mais valido, tendo em vista seu desenquamento
desta condição aprovado no dia 31/01/2014 sob o nºM1523045340 registrado na Junta Comercial do
Ceará, bem como ausência do certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), previsto no subitem 20.1.4 alínea “d” do Instrumento Convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema O fornecedor EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI foi inabilitado no processo.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e 0036, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
1º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação da
comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

(CONT. 1) alínea “b”; não apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da Fazenda
Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”; apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2 alínea “a”; bem como ausência das
demonstrações contábeis e índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O fornecedor EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0002
pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e 0036, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
1º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação da
comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

(CONT. 1) alínea “b”; não apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da Fazenda
Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”; apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2 alínea “a”; bem como ausência das
demonstrações contábeis e índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com valor unitário de R$ 1,35 e marca
LIMPE MAIS.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O fornecedor EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0003
pelo pregoeiro.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e 0036, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
1º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação da
comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

(CONT. 1) alínea “b”; não apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da Fazenda
Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”; apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2 alínea “a”; bem como ausência das
demonstrações contábeis e índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 4,39 e marca COPERALCOOL.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O fornecedor EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0005
pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e 0036, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
1º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação da
comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

(CONT. 1) alínea “b”; não apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da Fazenda
Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”; apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2 alínea “a”; bem como ausência das
demonstrações contábeis e índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O item 0005 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 30,78 e marca COPERALCOOL.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O fornecedor EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0006
pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e 0036, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
1º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação da
comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

(CONT. 1) alínea “b”; não apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da Fazenda
Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”; apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2 alínea “a”; bem como ausência das
demonstrações contábeis e índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O item 0006 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com valor unitário de R$ 9,45 e marca
ORIENTAL.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O fornecedor EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0038
pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e 0036, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
1º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação da
comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

(CONT. 1) alínea “b”; não apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da Fazenda
Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”; apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2 alínea “a”; bem como ausência das
demonstrações contábeis e índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O item 0038 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 1,38 e marca LIMPOL.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O fornecedor EDU REPRESENTACOES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0039
pelo pregoeiro.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0005 e 0036, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
1º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação;
não apresentação da comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação da
comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no subitem 20.1.4...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema

(CONT. 1) alínea “b”; não apresentação da certidão negativa de natureza não tributária da Fazenda
Estadual prevista no subitem 20.1.4 alínea “c”; apresentou prova de regularidade do FGTS vencida; não
apresentação de qualificação técnica previsto no subitem 20.1.2 alínea “a”; bem como ausência das
demonstrações contábeis e índices de liquides previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do
instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:50:27 Sistema
O item 0039 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 7,90 e marca LIMPA MAIS.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado no processo.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 1,38 e marca LIMPA MAIS.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0006 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
9,99 e marca AMACIANTE DE ROUPA 5L..

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0016 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
3,09 e marca DESINFETANTE LÍQUIDO 2L..

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0020 tem como novo arrematante L COSTA G RAMOS LTDA com valor unitário de R$ 0,96 e marca
DA CASA.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0073 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
10,95 e marca SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS 1L..

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0074 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 4,49 e marca Oriental.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0075 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 10,64 e marca VABENE.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0076 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 3,23 e
marca NOVO HORIZONTE.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0083 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 6,87 e marca LOLLY.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0084 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 8,47 e marca LOLLY.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0108 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
22,91 e marca FRALDA DESCARTÁVEL P-PCT COM 60 UND-Tama.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0109 tem como novo arrematante MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA EIRELI com valor unitário de R$ 30,88 e marca PERSONAL.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0110 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
32,50 e marca FRALDA DESCARTÁVEL G PCT COM 78 UND- Tam.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:51:27 Sistema
O item 0111 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
36,60 e marca FRALDA DESCARTÁVEL XG PCT COM 66 UND- T.

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:28 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.
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28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0020; 0073; 0083; 0084; 0109 e 0110, conforme o que
preconiza o item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório). Tendo em vista a não aceitabilidade da
proposta para o item (conforme registrado em chat) por não ter apresentado a planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados
de forma satisfatória, de acordo com os critérios do subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por não apresentação da comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “f”;
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b”; não apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta
previsto no subitem 20.1.5 alínea “d”, bem como não apresentação do Índice de Grau de...
(CONTINUA)

28/07/2020 - 18:51:29 Sistema (CONT. 1) Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado no
processo.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0002 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 1,49 e marca LIMPA MAIS.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0003 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com
valor unitário de R$ 4,74 e marca ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1L..

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0005 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0005 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 35,25 e marca start.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0007 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0007 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 3,91 e marca Arqplast.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0010 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0010 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,87 e marca proplast.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0011 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0011 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
2,29 e marca COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200 ML/PCT.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0013 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0013 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 5,89 e marca forten.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0014 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0014 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 3,55 e marca VARREBEM.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0015 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0015 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 4,62 e marca VARREBEM.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0028 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0028 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
2,90 e marca ROLO DE 15 METROS.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0029 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0029 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,35 e marca hillo.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0030 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0030 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,00 e marca ITATEX.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0031 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0031 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1,79 e marca COLHER DESCARTÁVEL- REFEIÇÃO PCT COM 50.
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28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0032 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0032 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
1,69 e marca COLHER DESCARTÁVEL - SOBREMESA PCT COM 5.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0035 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0035 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 1,10 e marca naps.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0036 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0036 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 1,13 e
marca proezA.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0038 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0038 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 1,39 e marca LIMPA MAIS.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0041 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0041 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 38,40 e marca PLASVALE.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0046 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0046 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 2,80 e marca Worker.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0051 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0051 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,75 e marca ITATEX.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0052 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0052 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
0,65 e marca CAIXA COM 100 UNIDADES.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0053 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0053 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 2,03 e marca FIATLUX.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0055 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0055 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 7,99 e marca MILI.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0056 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0056 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,23 e marca MINAPLAST.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0057 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0057 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 3,75 e
marca NOVO HORIZONTE.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0058 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0058 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 5,32 e
marca NOVO HORIZONTE.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0059 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0059 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
0,98 e marca UNIDADE.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0060 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0060 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,75 e marca PROZA.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0062 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0062 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 13,00 e
marca AUDAX.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0063 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0063 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 4,21 e marca audax.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0064 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0064 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
1,58 e marca UNIDADE.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0082 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0082 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 5,30 e marca PREMIUM BABY.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0083 pelo pregoeiro.
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28/07/2020 - 18:52:18 Sistema O item 0083 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0084 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0084 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 9,80 e marca PREMIUM BABY.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0085 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0085 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 10,30 e marca CASA IN.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0086 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0086 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 5,80 e marca TUTI BABAY.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0087 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema O item 0087 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0088 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0088 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 6,67 e marca BIRAMR BABY.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0089 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema O item 0089 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0090 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0090 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 10,70 e marca MULTIKIDS.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0091 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0091 tem como novo arrematante COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI com valor
unitário de R$ 9,13 e marca PAIS E FILHOS.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0092 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0092 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 17,20 e marca MULTIKIDS.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0093 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0093 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
3,55 e marca ALGODÃO EM BOLA COM 90G-Pacote de algodã.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0094 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0094 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com valor unitário de R$ 17,50 e marca
ICOTERM.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0095 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0095 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,90 e marca pompom.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0096 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0096 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 7,42 e marca palmolive.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0097 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0097 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 6,78 e marca palmolive.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0098 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0098 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
8,30 e marca CONDICIONADOR INFANTIL 400 ML.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0099 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0099 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
1,41 e marca EMBALAGEM COM 75 HASTES.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0100 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0100 tem como novo arrematante C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$
2,53 e marca CREME DENTAL INFANTIL 50G..

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0101 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0101 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 6,20 e marca lorysbaby.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0102 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0102 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 7,35 e marca babylove.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0105 pelo pregoeiro.
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28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0105 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 5,09 e marca lorysbaby.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0106 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0106 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,37 e marca tek.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0107 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0107 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 7,48 e marca florababy.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0109 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0109 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 35,04 e
marca MONICA.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O fornecedor MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI foi inabilitado para
o item 0113 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:52:18 Sistema
O item 0113 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 50,84 e marca lolly.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
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28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
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28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
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do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
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28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
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28/07/2020 - 18:52:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.
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28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:52:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0007; 0015; 0028; 0036; 0046; 0052; 0053; 0056; 0064;
0091; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0102; 0106; 0107; e 0113, conforme o que preconiza o item 18
do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por apresentação de certidão de falência e concordata vencida, sendo anexada junto com
a proposta readequada uma nova certidão com data de emissão de 27/07/2020 as 14:19:50 posterior a
abertura do presente certame; apresentação da certidão de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de SOUSA E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E SERVIC – CNPJ 21.371.6070001-58 empresa esta estranha ao certame.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado no processo.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0004 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
5,69 e marca UNIDADE DE 500 ML.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0006 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 11,72 e
marca proezA.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0011 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 2,49 e
marca COPOBRAS.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0012 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 1,47 e
marca COPOBRAS.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0016 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,65 e marca TAPAJÓS.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0018 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 6,98 e marca SECAR.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0031 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 1,81 e marca STRAW.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0032 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,75 e marca STRAWPLAST.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0033 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,93 e marca STRAWPLAST.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0034 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,95 e marca STRAWPLAST.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0065 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 26,80 e marca trilha.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0066 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 20,30 e marca trilha.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0073 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 11,86 e marca Oriental.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O item 0093 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.



Data Apelido Frase
28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0098 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 8,47 e marca palmolive.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0100 tem como novo arrematante Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli com valor
unitário de R$ 2,65 e marca PRO FRESH.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0104 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,32 e marca tralala.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0108 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 23,07 e marca lippybaby.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0110 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 34,91 e marca lippybaby.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema O fornecedor C W ALENCAR COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:53:59 Sistema
O item 0111 tem como novo arrematante CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com
valor unitário de R$ 36,63 e marca FRALDA DESCARTÁVEL XG PCT COM 66 UND - T.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.
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28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:00 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item 0104, conforme o que preconiza o item 18 do Edital
(ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4., solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g”. bem como não apresentação do Índice de Grau de Endividamentos previsto
no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli foi inabilitado no processo.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e 0103, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
3º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração Independente de Proposta com as
informações presentes no anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do instrumento
convocatório.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli foi inabilitado para o item 0078 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e 0103, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
3º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração Independente de Proposta com as
informações presentes no anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do instrumento
convocatório.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema
O item 0078 tem como novo arrematante SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA com valor unitário de R$
39,50 e marca MASC01.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli foi inabilitado para o item 0100 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e 0103, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
3º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração Independente de Proposta com as
informações presentes no anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do instrumento
convocatório.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema
O item 0100 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 2,84 e marca SNOOP.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli foi inabilitado para o item 0103 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0078 e 0103, conforme o que preconiza o item 18 do
Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de
custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com
os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitado por desconformidade no subitem 20.1.1 alínea “e” tendo em vista apenas a apresentação da
3º alteração contratual onde não se fez acompanhado das demais alterações ou de sua consolidação,
bem como não apresentado da declaração de Elaboração Independente de Proposta com as
informações presentes no anexo VII do Edital, previsto no subitem 20.1.5 alínea “d” do instrumento
convocatório.

28/07/2020 - 18:54:41 Sistema
O item 0103 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 11,75 e marca off kids.

28/07/2020 - 18:55:57 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:55:57 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat, assim
como não apresentação de proposta readequada.

28/07/2020 - 18:55:57 Sistema
O item 0021 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 1,50 e marca ALPES.

28/07/2020 - 18:56:14 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0079 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:56:14 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat, assim
como não apresentação de proposta readequada.

28/07/2020 - 18:56:14 Sistema
O item 0079 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 3,32 e marca DANNY.

28/07/2020 - 18:56:22 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0080 pelo pregoeiro.
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28/07/2020 - 18:56:22 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat, assim
como não apresentação de proposta readequada.

28/07/2020 - 18:56:22 Sistema
O item 0080 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 3,46 e marca DANNY.

28/07/2020 - 18:56:35 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0081 pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 18:56:35 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat, assim
como não apresentação de proposta readequada.

28/07/2020 - 18:56:35 Sistema
O item 0081 tem como novo arrematante FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 3,30 e marca DANNY.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 3,31 e
marca Oriental.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante L COSTA G RAMOS LTDA com valor unitário de R$ 1,69 e marca
LIMPA MAIS.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0014 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,99 e marca Arqplast.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.



Data Apelido Frase

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0015 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 4,70 e marca Arqplast.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0017 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 1,95 e marca Oriental.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0018 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
7,00 e marca UNIDADE DE 360 ML.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0019 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 1,09 e marca sony.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0021 tem como novo arrematante ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME com valor unitário
de R$ 1,70 e marca START QUIMICA.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0023 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
6,00 e marca UNIDADE.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo
pregoeiro.
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28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0024 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 12,42 e marca Amapará.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0025 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 13,68 e marca Amapará.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0031 tem como novo arrematante L COSTA G RAMOS LTDA com valor unitário de R$ 2,28 e marca
GOLDENPLAST.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0037 tem como novo arrematante ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME com valor unitário
de R$ 2,40 e marca START QUIMICA.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0038 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0038 tem como novo arrematante L COSTA G RAMOS LTDA com valor unitário de R$ 1,50 e marca
LIMPA MAIS.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.
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28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0039 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 9,68 e marca DUALY.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0040 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,98 e marca dualy.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0041 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0041 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 40,00 e marca CARBRINK.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0043 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 31,50 e marca WOLK.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0044 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0044 tem como novo arrematante ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME com valor unitário
de R$ 26,85 e marca LEMGRUBER.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0045 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0045 tem como novo arrematante ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME com valor unitário
de R$ 26,85 e marca LEMGRUBER.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0049 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0049 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
1,79 e marca PACOTE COM 5 UNIDADES.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0050 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0050 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 3,00 e
marca S.MARGARIDA.
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28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0054 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0054 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 41,12 e
marca SOLIS.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0070 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0070 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 31,56 e marca Limpamais.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0072 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0072 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
6,67 e marca UNIDADE DE 1 KG.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0075 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O item 0075 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
10,98 e marca PACOTE COM 100 UNIDADES.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0079 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0079 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0080 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0080 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0081 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0081 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0082 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0082 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0084 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0085 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0085 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0086 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0086 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0087 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0088 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0088 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0089 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0090 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0090 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0092 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema O item 0092 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:27 Sistema
O fornecedor FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0093 pelo
pregoeiro.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.
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28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.
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28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.
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28/07/2020 - 19:08:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para os itens 0019; 0024; 0025; e 0040, conforme o que preconiza o
item 18 do Edital (ato vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados,
de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia
27/07/2020 via chat. Inabilitada por descumprimento do subitem 20.1.1 alínea “a” tendo em vista a
ausência da documentação de identificação de uma das sócias; não apresentação da Certidão
Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”; não apresentação do
Índice de Solvência Geral e de Grau de Endividamentos previsto no subitem 20.1.3 alíneas “c” e “h” e
não apresentação da comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal previsto no
subitem 20.1.4 alínea “b” do instrumento convocatório.

28/07/2020 - 19:25:08 Sistema
Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

28/07/2020 - 19:25:31 Sistema
Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

28/07/2020 - 19:26:11 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

28/07/2020 - 19:26:55 Sistema Desempate realizado para o item 0079 tem como vencedor o fornecedor 22.906.038/0001-60

28/07/2020 - 19:26:55 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 22.906.038/0001-60, 12.294.602/0001-88,
*14.674.168/0001-97, *34.125.371/0001-11, *27.944.538/0001-00, 12.665.218/0001-44, 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:26:55 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:28:21 Sistema Desempate realizado para o item 0080 tem como vencedor o fornecedor 22.906.038/0001-60

28/07/2020 - 19:28:21 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *34.125.371/0001-11, *14.674.168/0001-97,
22.906.038/0001-60, *27.944.538/0001-00, *29.520.539/0001-53, 12.665.218/0001-44, 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:28:21 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:29:03 Sistema Desempate realizado para o item 0081 tem como vencedor o fornecedor 22.906.038/0001-60

28/07/2020 - 19:29:03 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 22.906.038/0001-60, *29.520.539/0001-53,
*27.944.538/0001-00, 31.920.842/0001-95, 12.665.218/0001-44, *34.125.371/0001-11

28/07/2020 - 19:29:03 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:29:14 Sistema Desempate realizado para o item 0082 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:29:14 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 31.920.842/0001-95, *34.125.371/0001-11,
*14.674.168/0001-97, 12.665.218/0001-44

28/07/2020 - 19:29:14 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:29:42 Sistema Desempate realizado para o item 0083 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:29:42 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *34.125.371/0001-11, 31.920.842/0001-95,
12.665.218/0001-44

28/07/2020 - 19:29:42 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:29:52 Sistema Desempate realizado para o item 0084 tem como vencedor o fornecedor 12.665.218/0001-44

28/07/2020 - 19:29:52 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *34.125.371/0001-11, 12.665.218/0001-44,
31.920.842/0001-95, *14.674.168/0001-97

28/07/2020 - 19:29:52 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:30:01 Sistema Desempate realizado para o item 0085 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:30:01 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *34.125.371/0001-11, 31.920.842/0001-95,
12.665.218/0001-44, *29.520.539/0001-53

28/07/2020 - 19:30:01 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:30:10 Sistema Desempate realizado para o item 0086 tem como vencedor o fornecedor 12.665.218/0001-44

28/07/2020 - 19:30:10 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *34.125.371/0001-11, 12.665.218/0001-44,
31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:30:10 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:30:26 Sistema Desempate realizado para o item 0087 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:30:26 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 31.920.842/0001-95, *29.520.539/0001-53,
*34.125.371/0001-11, 12.665.218/0001-44, *14.674.168/0001-97, 00.535.560/0001-40

28/07/2020 - 19:30:26 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:31:03 Sistema Desempate realizado para o item 0088 tem como vencedor o fornecedor 12.665.218/0001-44

28/07/2020 - 19:31:03 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 12.665.218/0001-44, 31.920.842/0001-95,
*34.125.371/0001-11

28/07/2020 - 19:31:03 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:31:10 Sistema Desempate realizado para o item 0089 tem como vencedor o fornecedor 12.665.218/0001-44

28/07/2020 - 19:31:10 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *34.125.371/0001-11, 12.665.218/0001-44,
*14.674.168/0001-97, *29.520.539/0001-53, 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:31:10 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:31:19 Sistema Desempate realizado para o item 0090 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:31:19 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 31.920.842/0001-95, 12.665.218/0001-44,
*34.125.371/0001-11, 00.535.560/0001-40

28/07/2020 - 19:31:19 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:31:28 Sistema Desempate realizado para o item 0092 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

28/07/2020 - 19:31:28 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *34.125.371/0001-11, 31.920.842/0001-95,
*14.674.168/0001-97, *29.520.539/0001-53, 00.535.560/0001-40, 12.665.218/0001-44
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28/07/2020 - 19:31:28 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:31:42 Sistema Desempate realizado para o item 0093 tem como vencedor o fornecedor 12.665.218/0001-44

28/07/2020 - 19:31:42 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 12.665.218/0001-44, 31.920.842/0001-95,
*27.944.538/0001-00, *14.674.168/0001-97, *29.520.539/0001-53, *34.125.371/0001-11

28/07/2020 - 19:31:42 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

28/07/2020 - 19:35:30 Pregoeiro Suspendemos a presente sessão para reabertura as 10h do dia 29/07/2020.

29/07/2020 - 10:03:38 Pregoeiro Bom dia Senhores licitantes, reabrimos a presente Sessão.

29/07/2020 - 12:22:44 Pregoeiro Suspendemos a presente sessão para almoço, com retorno as 13h30min do dia de hoje.

29/07/2020 - 13:38:53 Pregoeiro Boa tarde, reabrimos a presente sessão

29/07/2020 - 13:39:23 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

29/07/2020 - 13:40:57 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 13:40:57 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 13:40:57 Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 1,74 e
marca Limpamais.

29/07/2020 - 13:41:06 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

29/07/2020 - 13:43:09 Sistema
O fornecedor CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item
0003 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 13:43:09 Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 4,91 e marca START.

29/07/2020 - 13:43:10 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 13:43:51 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 13:43:51 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 13:43:51 Sistema
O item 0004 tem como novo arrematante CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com
valor unitário de R$ 6,34 e marca ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML.

29/07/2020 - 13:46:14 Sistema
O fornecedor CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item
0004 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 13:46:14 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 13:46:14 Sistema
O item 0004 tem como novo arrematante NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 7,10 e marca Gel Fresh Becker.

29/07/2020 - 13:58:48 Sistema
O fornecedor NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi desclassificado
para o item 0004 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 13:58:48 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 13:58:48 Sistema
O item 0004 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 7,35 e marca start.

29/07/2020 - 14:01:05 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:01:05 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:01:05 Sistema
O item 0009 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,71 e marca start.

29/07/2020 - 14:03:50 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:03:50 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:03:50 Sistema
O item 0018 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 7,35 e marca glade.

29/07/2020 - 14:04:56 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:04:56 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:04:56 Sistema
O item 0020 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 1,19 e marca TAPAJÓS.

29/07/2020 - 14:05:51 Sistema
O fornecedor ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME foi desclassificado para o item 0021 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:05:51 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat



Data Apelido Frase

29/07/2020 - 14:05:51 Sistema
O item 0021 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 11,00 e
marca proezA.

29/07/2020 - 14:06:25 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:06:25 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:06:25 Sistema
O item 0022 tem como novo arrematante COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI com valor
unitário de R$ 2,30 e marca TOQ.

29/07/2020 - 14:07:59 Sistema
O fornecedor COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:07:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como apresentação de prova de
regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:07:59 Sistema
O item 0022 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 2,41 e marca bettanin.

29/07/2020 - 14:08:49 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:08:49 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:08:49 Sistema
O item 0023 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 7,60 e marca Amapará.

29/07/2020 - 14:10:25 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:10:25 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:10:25 Sistema
O item 0026 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 0,63 e marca naft.

29/07/2020 - 14:10:53 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:10:53 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:10:53 Sistema
O item 0027 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 1,59 e marca assolam.

29/07/2020 - 14:11:25 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:11:25 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:11:25 Sistema
O item 0028 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,04 e marca wyda.

29/07/2020 - 14:14:19 Sistema
O fornecedor ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME foi desclassificado para o item 0037 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:14:19 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:14:19 Sistema
O item 0037 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
2,80 e marca UNIDADE DE 500 ML.

29/07/2020 - 14:15:28 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:15:28 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:15:28 Sistema
O item 0037 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,29 e marca WORKER.

29/07/2020 - 14:17:09 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:17:09 Sistema
O item 0042 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,51 e marca POLIFLOR.

29/07/2020 - 14:17:10 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:18:14 Sistema
O fornecedor ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME foi desclassificado para o item 0044 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:18:14 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:18:14 Sistema
O item 0044 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 29,43 e marca WOLK.
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29/07/2020 - 14:18:59 Sistema
O fornecedor ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME foi desclassificado para o item 0045 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:18:59 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:18:59 Sistema
O item 0045 tem como novo arrematante CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com
valor unitário de R$ 43,50 e marca LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX P/CX COM 100.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema O fornecedor COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI foi inabilitado no processo.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como apresentação de prova de
regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O fornecedor COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como apresentação de prova de
regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O item 0047 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 2,30 e marca Amapará.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O fornecedor COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI foi inabilitado para o item 0079 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O item 0079 tem como novo arrematante J LEMOS DE CARVALHO com valor unitário de R$ 3,48 e marca
LALAN.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O fornecedor COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O item 0080 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 3,60 e
marca WOLK.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O fornecedor COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI foi inabilitado para o item 0081 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O item 0081 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 3,68 e marca talge.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema
O fornecedor COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI foi inabilitado para o item 0091 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 14:21:49 Sistema O item 0091 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:21:50 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como apresentação de prova de
regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:21:50 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como apresentação de prova de
regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:21:50 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como apresentação de prova de
regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:21:50 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação de atestado com
objeto não compatível com a presente licitação; não apresentação da Certidão Especifica emitida pela
Junta Comercial previsto no subitem 20.1.1 alínea “g”, bem como apresentação de prova de
regularidade do FGTS vencida.

29/07/2020 - 14:23:48 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.
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29/07/2020 - 14:23:48 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:23:48 Sistema
O item 0048 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 7,41 e marca Amapará.

29/07/2020 - 14:24:13 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:24:13 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:24:13 Sistema
O item 0049 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 2,25 e marca talge.

29/07/2020 - 14:29:20 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA foi desclassificado para o item 0061 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:29:20 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:29:20 Sistema
O item 0061 tem como novo arrematante FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de R$
3,18 e marca PACOTE DE 1 KG.

29/07/2020 - 14:29:37 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0061 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:29:37 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:29:37 Sistema
O item 0061 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,74 e marca TIXAN.

29/07/2020 - 14:31:07 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0067 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:31:07 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:31:07 Sistema
O item 0067 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 12,88 e marca Limpamais.

29/07/2020 - 14:31:56 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0068 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:31:56 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:31:56 Sistema
O item 0068 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 17,32 e marca Limpamais.

29/07/2020 - 14:32:55 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0069 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:32:55 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:32:55 Sistema
O item 0069 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 24,24 e marca Limpamais.

29/07/2020 - 14:33:46 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0072 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:33:46 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:33:46 Sistema
O item 0072 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 10,36 e marca Oriental.

29/07/2020 - 14:38:38 Sistema O fornecedor SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA foi inabilitado no processo.

29/07/2020 - 14:38:38 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g” do Instrumento Convocatório.

29/07/2020 - 14:38:38 Sistema O fornecedor SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:38:38 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.
Inabilitada por não apresentação da Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial previsto no
subitem 20.1.1 alínea “g” do Instrumento Convocatório.

29/07/2020 - 14:38:38 Sistema
O item 0078 tem como novo arrematante CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com
valor unitário de R$ 52,50 e marca MÁSCARA DESCARTAVEL SIMPLES CAIXA COM 50.

29/07/2020 - 14:49:40 Sistema Desempate realizado para o item 0091 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

29/07/2020 - 14:49:40 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 31.920.842/0001-95, *34.125.371/0001-11,
*22.906.038/0001-60, 00.535.560/0001-40, 12.665.218/0001-44

29/07/2020 - 14:49:40 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

29/07/2020 - 14:52:55 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0099 pelo pregoeiro.
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29/07/2020 - 14:52:55 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 14:52:55 Sistema
O item 0099 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 1,48 e marca TOPZ.

29/07/2020 - 14:58:05 Sistema
O fornecedor CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item
0111 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:58:05 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:58:05 Sistema
O item 0111 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 38,64 e marca lippybaby.

29/07/2020 - 14:58:43 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0112 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 14:58:43 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat

29/07/2020 - 14:58:43 Sistema
O item 0112 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 7,18 e marca fiesta.

29/07/2020 - 15:01:30 Sistema
O fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI foi
desclassificado para o item 0114 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 15:01:30 Sistema

Motivo: Fornecedor desclassificado para o item, conforme o que preconiza o item 18 do Edital (ato
vinculatório e convocatório), bem como não apresentação da planilha de composição de custos e
demais documentos comprobatórios da exequibilidade dos lances ofertados, de acordo com os
critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, solicitada as 13:52:51 do dia 27/07/2020 via chat.

29/07/2020 - 15:01:30 Sistema
O item 0114 tem como novo arrematante ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME com valor unitário
de R$ 450,00 e marca APLICAGEL.

29/07/2020 - 15:06:32 Sistema
O fornecedor ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME foi inabilitado para o item 0114 pelo
pregoeiro.

29/07/2020 - 15:06:32 Sistema
Motivo: Inabilitada para o item por desconformidade do subitem 20.1.2 tendo em vista a apresentação
de atestado de capacidade técnica com objeto não compatível com o item 0114.

29/07/2020 - 15:06:32 Sistema
O item 0114 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário de R$ 460,00 e marca bahaus.

29/07/2020 - 15:23:08 Pregoeiro
convoco as novas arrematantes para no prazo de 2 (duas) horas enviar proposta readequada para o e-
mail: licitasemedmarituba@gmail.com

29/07/2020 - 17:41:35 Pregoeiro

Senhores licitantes, informo que recebemos proposta readequada apenas das empresas MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA; NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI; L COSTA G RAMOS LTDA e VS DELGADO COMÉRCIO EIRELLI, as
quais passam por analise neste exato momento.

29/07/2020 - 17:50:08 Sistema
O fornecedor CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item
0045 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:50:08 Sistema
O item 0045 tem como novo arrematante GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Ltda. com valor unitário de R$ 43,96 e marca UTILE.

29/07/2020 - 17:50:09 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

29/07/2020 - 17:50:09 Sistema
Para o item 0045, o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA
tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:54:09 Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0045 para o fornecedor MM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para
29/07/2020 às 18:55, encerrando às 19:00:00.

29/07/2020 - 17:58:43 Sistema
O fornecedor CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item
0078 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:58:43 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

29/07/2020 - 17:58:43 Sistema O item 0078 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:59:24 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi desclassificado para o item 0094 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:59:24 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

29/07/2020 - 17:59:24 Sistema O item 0094 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:59:47 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:59:47 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

29/07/2020 - 17:59:47 Sistema O item 0052 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:59:59 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0059 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 17:59:59 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

29/07/2020 - 17:59:59 Sistema
O item 0059 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 0,99 e marca proezA.

29/07/2020 - 18:00:13 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0064 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 18:00:13 Sistema O item 0064 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 18:00:14 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

29/07/2020 - 18:00:34 Sistema O fornecedor FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 18:00:34 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.
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29/07/2020 - 18:00:34 Sistema
O item 0075 tem como novo arrematante CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com
valor unitário de R$ 14,25 e marca TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND.

29/07/2020 - 18:02:12 Sistema Desempate realizado para o item 0078 tem como vencedor o fornecedor 04.949.905/0001-63

29/07/2020 - 18:02:12 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 04.949.905/0001-63, 32.737.279/0001-87,
*29.520.539/0001-53, *23.036.879/0001-27

29/07/2020 - 18:02:12 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

29/07/2020 - 18:02:50 Sistema O fornecedor J LEMOS DE CARVALHO foi desclassificado para o item 0079 pelo pregoeiro.

29/07/2020 - 18:02:50 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

29/07/2020 - 18:02:50 Sistema
O item 0079 tem como novo arrematante VS Delgado Comércio Eirelli com valor unitário de R$ 3,48 e
marca NOVO HORIZONTE.

29/07/2020 - 18:05:47 Sistema Desempate realizado para o item 0052 tem como vencedor o fornecedor 12.294.602/0001-88

29/07/2020 - 18:05:47 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 12.294.602/0001-88, 36.257.948/0001-74,
*34.125.371/0001-11, 12.665.218/0001-44, *22.906.038/0001-60, 31.920.842/0001-95, *14.674.168/0001-97

29/07/2020 - 18:05:47 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

29/07/2020 - 18:06:06 Sistema Desempate realizado para o item 0064 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

29/07/2020 - 18:06:06 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *29.520.539/0001-53, 31.920.842/0001-95,
*34.125.371/0001-11, 12.665.218/0001-44

29/07/2020 - 18:06:06 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

29/07/2020 - 18:06:16 Sistema Desempate realizado para o item 0094 tem como vencedor o fornecedor 31.920.842/0001-95

29/07/2020 - 18:06:16 Sistema
Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *34.125.371/0001-11, *29.520.539/0001-53,
31.920.842/0001-95, 12.665.218/0001-44

29/07/2020 - 18:06:16 Sistema
Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins
de reclassificação.

29/07/2020 - 18:56:33 Sistema O item 0045 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 43,50.

29/07/2020 - 18:56:33 Sistema
O item 0045 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário R$ 43,50 e marca talge.

29/07/2020 - 19:07:09 Pregoeiro

solicito as novas arremates que enviei propostas readequadas para o e-mail:
licitasemedmarituba@gmail.com no prazo de 2 (duas) horas a contar da presente solicitação.
Transcorrido este prazo a presente sessão ficará suspensa para reabertura as 9h30min do dia
30/07/2020.

30/07/2020 - 09:32:54 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, reabrimos a sessão

30/07/2020 - 09:52:52 Pregoeiro

informo que recebemos proposta readequada das empresas MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA; NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS
EIRELI; F CARDOSO CIA LTDA e VS DELGADO COMÉRCIO EIRELLI, as quais passam por analise neste exato
momento.

30/07/2020 - 10:02:38 Sistema
O fornecedor CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item
0075 pelo pregoeiro.

30/07/2020 - 10:02:38 Sistema
O item 0075 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com valor unitário de R$ 15,00 e marca
BOMPACK.

30/07/2020 - 10:02:39 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

30/07/2020 - 10:02:39 Sistema
Para o item 0075, o fornecedor ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

30/07/2020 - 10:07:06 Sistema O fornecedor J LEMOS DE CARVALHO foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.

30/07/2020 - 10:07:06 Sistema
O item 0052 tem como novo arrematante NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário de R$ 0,80 e marca TALGE.

30/07/2020 - 10:07:07 Sistema
Motivo: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA DE ACORDO COM O
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONFORME SOLICITADO VIA CHAT.

30/07/2020 - 10:17:19 Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0075 para o fornecedor
ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI - ME foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2020 às 11:17,
encerrando às 11:22:00.

30/07/2020 - 10:28:33 Pregoeiro
solicito a nova arrematante do item 0052 que envie proposta readequada para o e-mail
licitasemedmarituba@gmail.com no prazo de 2 (duas) horas a contar da presente solicitação.

30/07/2020 - 11:22:19 Sistema O item 0075 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

30/07/2020 - 11:22:19 Sistema
Para o item 0075, o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA
tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo
pregoeiro(a).

30/07/2020 - 11:39:47 Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0075 para o fornecedor MM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para
30/07/2020 às 12:44, encerrando às 12:49:00.

30/07/2020 - 12:47:01 Sistema O item 0075 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 14,95.

30/07/2020 - 12:47:01 Sistema
O item 0075 tem como novo arrematante MM COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA com valor unitário R$ 14,95 e marca talge.

30/07/2020 - 13:26:05 Pregoeiro
informo que recebemos proposta readequada do item 0052 enviada pela empresas MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, conforme solicitado anteriormente.

30/07/2020 - 13:26:51 Pregoeiro
solicito a nova arrematante do item 0075 que envie proposta readequada para o e-mail
licitasemedmarituba@gmail.com no prazo de 2 (duas) horas a contar da presente solicitação.

30/07/2020 - 13:33:05 Pregoeiro
informo que recebemos proposta readequada do item 0075 enviada pela empresas MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, conforme solicitado anteriormente.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.
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30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.
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30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:34:58 Sistema
Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VS Delgado Comércio Eirelli.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.



Data Apelido Frase

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:35:26 Sistema
Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

30/07/2020 - 13:36:00 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA.

30/07/2020 - 13:36:00 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA.

30/07/2020 - 13:36:33 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F Cardoso & Cia Ltda.

30/07/2020 - 13:36:59 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2020 às 14:06.

30/07/2020 - 13:58:43 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

30/07/2020 - 13:59:24 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0020.

30/07/2020 - 13:59:53 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0061.

30/07/2020 - 14:01:07 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0078.

30/07/2020 - 14:01:22 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0100.

30/07/2020 - 14:01:29 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0103.

30/07/2020 - 14:01:35 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0106.

30/07/2020 - 14:03:54 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0070.

30/07/2020 - 14:05:09 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

30/07/2020 - 14:25:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0106.

30/07/2020 - 14:25:05 Sistema

Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso quanto a nossa desclassificação, pois nosso
contrato é consolidado, apresentamos a devida Declaração e preço não é inexequível. Conforme Lei
8666/93 preço inexequível e abaixo de 70% do valor estimado, inclusive fomos desclassificados antes da
etapa de lances.

30/07/2020 - 14:25:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0070.

30/07/2020 - 14:25:07 Sistema Intenção: Registramos intençaõ de recurso pois apresentamos a planilha de composição de custos

30/07/2020 - 14:25:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0061.

30/07/2020 - 14:25:08 Sistema

Intenção: Apresento intenção de recurso sob a decisão da pregoeira do presente pregão em
desclassificar a empresa L Costa & G Ramos Ltda. Conforme exigências nos subitens: 15.23; 15.24;
15.25; 18.1 e 21.1, do Edital, Lei Federal 10.520/2002 Art. 4º - XI, XII, XVI, Decreto Federal 10.024/2019
Art. 7º, Art. 38 `PAR`1º e `PAR`2º, Art. 39, Art. 43 `PAR`4º. A obrigatoriedade do envio da apresentação
da planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos
lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é somente para o
licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar, caso não seja aceito deverá ser feita a convocação
para os licitantes subseqüentes por ordem de classificação, nossa empresa não foi classificada em
primeiro lugar para nenhum item, portanto não existe obrigatoriedade de envio da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados.

30/07/2020 - 14:25:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.
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30/07/2020 - 14:25:10 Sistema

Intenção: Apresento intenção de recurso sob a decisão da pregoeira do presente pregão em
desclassificar a empresa L Costa & G Ramos Ltda. Conforme exigências nos subitens: 15.23; 15.24;
15.25; 18.1 e 21.1, do Edital, Lei Federal 10.520/2002 Art. 4º - XI, XII, XVI, Decreto Federal 10.024/2019
Art. 7º, Art. 38 `PAR`1º e `PAR`2º, Art. 39, Art. 43 `PAR`4º. A obrigatoriedade do envio da apresentação
da planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos
lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é somente para o
licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar, caso não seja aceito deverá ser feita a convocação
para os licitantes subseqüentes por ordem de classificação, nossa empresa não foi classificada em
primeiro lugar para nenhum item, portanto não existe obrigatoriedade de envio da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados.

30/07/2020 - 14:25:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

30/07/2020 - 14:25:12 Sistema

Intenção: Apresento intenção de recurso sob a decisão da pregoeira do presente pregão em
desclassificar a empresa L Costa & G Ramos Ltda. Conforme exigências nos subitens: 15.23; 15.24;
15.25; 18.1 e 21.1, do Edital, Lei Federal 10.520/2002 Art. 4º - XI, XII, XVI, Decreto Federal 10.024/2019
Art. 7º, Art. 38 `PAR`1º e `PAR`2º, Art. 39, Art. 43 `PAR`4º. A obrigatoriedade do envio da apresentação
da planilha de composição de custos e demais documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos
lances ofertados, de acordo com os critérios e no prazo estipulado no subitem 18.4, é somente para o
licitante vencedor/ classificado em primeiro lugar, caso não seja aceito deverá ser feita a convocação
para os licitantes subseqüentes por ordem de classificação, nossa empresa não foi classificada em
primeiro lugar para nenhum item, portanto não existe obrigatoriedade de envio da planilha de
composição de custos e demais documentos comprobatórios da exeqüibilidade dos lances ofertados.

30/07/2020 - 14:25:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0103.

30/07/2020 - 14:25:18 Sistema

Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso quanto a nossa desclassificação, pois nosso
contrato é consolidado, apresentamos a devida Declaração e preço não é inexequível. Conforme Lei
8666/93 preço inexequível e abaixo de 70% do valor estimado, inclusive fomos desclassificados antes da
etapa de lances.

30/07/2020 - 14:25:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

30/07/2020 - 14:25:24 Sistema Intenção: Registramos intençaõ de recurso pois apresentamos a planilha de composição de custo

30/07/2020 - 14:25:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0100.

30/07/2020 - 14:25:28 Sistema

Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso quanto a nossa desclassificação, pois nosso
contrato é consolidado, apresentamos a devida Declaração e preço não é inexequível. Conforme Lei
8666/93 preço inexequível e abaixo de 70% do valor estimado, inclusive fomos desclassificados antes da
etapa de lances.

30/07/2020 - 14:25:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0078.

30/07/2020 - 14:25:32 Sistema

Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso quanto a nossa desclassificação, pois nosso
contrato é consolidado, apresentamos a devida Declaração e preço não é inexequível. Conforme Lei
8666/93 preço inexequível e abaixo de 70% do valor estimado, inclusive fomos desclassificados antes da
etapa de lances.

30/07/2020 - 14:41:35 Sistema
O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 04/08/2020 às 14:00, com limite de contrarrazão
para 07/08/2020 às 14:00.

03/08/2020 - 19:19:01 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.

03/08/2020 - 19:19:26 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0020.

03/08/2020 - 19:19:41 Sistema O fornecedor L COSTA G RAMOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0061.

04/08/2020 - 10:40:35 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.

04/08/2020 - 10:42:36 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS enviou recurso para o item 0070.

04/08/2020 - 13:15:48 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS enviou recurso para o item
0100.

04/08/2020 - 13:16:15 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS enviou recurso para o item
0103.

04/08/2020 - 13:16:35 Sistema
O fornecedor Alg Brasil Comercio e industria de produtos eireli - EPP/SS enviou recurso para o item
0106.

13/08/2020 - 14:59:14 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.



Data Apelido Frase
13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.



Lillian Witte Nogueira de Oliveira
Pregoeiro(a)

Katia Cristina de Souza Santos
Autoridade Competente

THAYANNE ALVEZ BALDEZ
Apoio

ALDINEIA DE SOUZA E SOUZA
Apoio

ADRIANA LOBATO DE MIRANDA
Apoio

Data Apelido Frase
13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

13/08/2020 - 14:59:36 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por Lillian Witte Nogueira de Oliveira.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme
indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.
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